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ുര്ത്ധാഡ്ധോക സ വദ്യാര്ത്ഥി പ്രസ്ഥാനം 
ഒരു പുതിയ സമീപനത്തിരെറ ആവശ്യകത 

ല് ളം 
മനുഷ്യന്െറ മനസ്സ് മനുഷ്യ 

വര്ഗ്ഗത്തിന്െറ അന്ുഭപങ്ങളുനുസ 
രിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരി്ത്കുന്ന ഒന്നാ 

“. ജീവിതമൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്കള 
 നഷ്ൃയനെറ അഭിപ്രായങ്ങശക്ക് 
പം കൊട്ടക്കുന്നതു് വ്യക്തിപര 

മായും സാമൂഹ്യമായുമുള്ളള മനഷ്യ, 
ന്െറ അനുഭവപരമ്പരയാണെന്നു് 
പറയം. കഴിഞ്ഞ അരശതാബ്ദ 
കാലത്തെ മനഷ്യവര്ഗ്ഗചരിത്രം 
ലോകമെഞ്ങുമുള്ളു മാനവവര്ഗ്ഗത്തി 
ന്െറ ചിന്താസരണികളില് “പി 
.വ്ളവാത്മകമായ പരിവത്തനങ്ങ 

ണ്ട് വതത്തിവെച്ചിടള്ളത 
ല് യം പ 

ന്െറ സാധ്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം 
ചെയ്യവാന് കാരണമാക്കുന്ന ഒരു ച 

രിത്രപശ്ചാത്തലത്തിലാണു് ഇന്ന 
ത്തെ സര്വ്വകലാശാലാ വിദ്യാത്ഥി 
കരും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യൃയവജന 
ങ്ങളും ജനിച്ചു വളന്നിട്ടള്ളൂതു്. അ 

വത്ടെ മസ്റ്റ് പ്രത്യേകമായി 
തോന്നുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, ഒന്നാം 
ലോകമഹായുദ്ധ ത്തിന് മുന്പു” 

ജനിച്ചു വളന്നിട്ടള്ളറര്ക്ക് പ്രശ്ന 
പ്ങ്ങളേ തല്ലായിരിയ്ക്കും. അതുകൊ 

ണ്ട്ട് അവര്ക്കാവശ്യമായ ബുദ്ധി 

പരമായ നേതൃത്വം നത് കുന്നതിന് 

പ്രായമു കള വര് ഏറെക്കുറെ അപ്പാ 
ൃന്മാരായിട്ടാണട് കണ്ടുവരുന്നത്. 

യാഥ: സ്ഥിക്രിതിയിലുക്ള മതോ 
പദേശങ്ങളം ചിന്താസമ്പ്പദായങ്ങ 
9 ഇന്നത്തെ യൃവജനങ്ങള്ക്കു്" അ 
പ്രസക്തവവം അരോചകവുമായി 
തോന്നുന്നതിനെറ കാരണവും ഇതു 

” സ്ഥാപനങ്ങള് നമ്മുടെ 

തന്നെയാണു്. അഭ്ൃന്പുവിദ്യരായ 
യുവജനങ്ങളുടെ ചിന്താരീതിയ്ക്കുനു 

രതപമായ സമിപനത്തോടുടകൂടിയ 
ഒരു [ പ്രതേ്ൃകപ്പസ്ഥാനത്തിന്നല്ല? 

തെ ഈ പ്രശ്നത്തെ സജിവമായി 
അഭിമുഖികരിക്കുവാന് സാദ്ധ്യമല്ല 
ത്തതുകൊണ്ടാണ്, സിറിയന് വി 

ദ്യാരത്ഥിസംഘത്തെ പ്പോലെയുള്ള 
നാട്ടിലം, 

സ്റ്റംഡന്വ്വ് വാഉണ്ടിയര് മൂവ്മെ 
ന്റ, സ്റൃ,ഡന്വ്വ് ക്രിസ്ത്യന് മുൂവ്വ് 

മെന്വ്സ് മുതലായ പ്രസ്ഥാനങ്ങള് 

പാശ്ചാതൃരാജ്യങ്ങളിലം ഈ ശതാ 

ബ്ദത്തിനെറ ആദിമദശകത്ങ 

ളില് ഉടലെടത്തിടുള്ള തു്. 

ഓര്ത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തീയവിദ്യാ 
ത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിനെറ 49_ോം 
വാര്ഷികം ത ശരൂര്വെച്ചകൂടടന്ന 
ഈ അവസരത്തില് സമാഗതമാ 
യിരിയഷ്ക്കുന്ന കനകജബിലിയയടെ പ 
ശ്ചാത്തലത്തില് വാിദ്യാത്ഥിപ്രസ്ഥാ 

നത്തിന്നെറ മൌലിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ 
ക്കുറിച്ചുള്ള ഒത പുന:പരിശോധന 

നടത്തേണ്ടുന്നതു” അയ്യാവശ്യമായി 

ട്ടാണിരിയ്ത്കുന്നതു്. 
അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ ചിന്താഗതി 

യെക്കുറിച്ചള്ള ഒരു ഗവേഷഞണത്തി 
ന്െറ അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രമേ 

ലക്ഷ്യങ്ങളെ ശോധന ച്ചെയ്യന്നതി 
നും ആവശ്യമെന്ന് കാണുന്ന 
പക്ഷം പതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ വിഭാ 
വനം ച്ചെയ്യുന്നതി൯ം സാദ്ധ്യമാകൂ. 

സഭയ്യടെ ആരാധനകളിലും കദാ 

ശകളിലം അഭ്യസ്തവിദ്ൃയര് വേണ്ടത്ര 
പങ്കെടടക്കുന്നില്ല; ജീവിതചര്യയെ 

7 എ. 

ക്കുറിച്ചും സദാചാരനിയമങ്ങളെക്കു 
റിച്ചും ഉള്ളു സഭാശിക്ഷണത്തിന്ന 
വര് കിഴ്പ്പെട്ടന്നില്ല. നിഷേധാത്മ 
കവൃം സൃ,ഷ്ടിപരേതരവൃമായ ആധ, 

നിക,” രാഷ് ട്രീയ ചിന്താഗതികളില് 
ക്രിസ്ത്രീയ യുവജനങ്ങള് ആകൃഷ്ട 
രായിപ്പോകുന്നു, എന്നിങ്ങനെയുള്ള 
വയാണു' പ്രശ് നത്തിനന്െറ ബാഹ്യ, 

ലക്ഷണങ്ങളായി നാം കാണുന്നതു്. 
എന്നാല് രോഗമറിഞ്ഞു” ചികിത്സി 
യ്ക്കുവാന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന 

പക്ഷം, ഈ ബാഹഫ്യലക്ഷണങ്ങളേ 
ക്കാള് ആഗാധമായ ചില ആനത്തരി 
ക സംനതികളെക്കുരിച്ചു നമുക്ക് 
അറി ൮൮ ലഭിഭന്ത്കു ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

അ തിനായി ഒ ഒരു ചേരാ 

യയണ്ടാക്കി നൂറുകണക്കിനു” യുവജന 

ങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് സന്ദദിതതൂക 
യെന്നതാണു് വ്രശ്നപരിഹാര 
ത്തിറെ റ ആദ്യപടിയായി ഞങ്ങൾ 
ക്ക് തോന്നുന്നത്. മൂന്നു് വിഭാ 
ഗങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യഞ്ഞ്ല ണ് 
നാം ഉന്നയിയ്ക്കേണ്ടതു്. 

ഒന്നാമതു” വിശ്വാസ പരമായ 
കായ്ങ്ങളെക്കറിച്ചു് ഓത്ത ഡോക്സ് 
യയവജനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നില 
പാടെന്താണെന്നു” നാം അറിയണം. 
ഉദാഹരണമായി, ““ക്രിസ്തൃവില് 
ള്ളടെ മാത്രമേ ഒരു മ൯ഷ്യന് രക്ഷി 
ഒൃപ്പെട്ടവാന് സാദ്ധ്യമാകയുതുളു-- 
തെറേറാ, ശരിയോ? “കൂദാശകളില് 
കൂടെ മാത്രമേ ദൈവക്ൂപഅനുഭ; വി 

പ്പാന് സാദ്ധ്യമാകു--തെറേറാ ശരി 
യോ”” എനിങ്ങനെയുള്ള കുറെ 
ചോദ്യങ്ങളും “നിങ്ങളുടെ ജീവിത. 

൦ യേ ന്യ 

ലി 

ടം 



൬ 1, 

നി 
്ി 

രണ്ടു സ്നേഹിതന്മാർ 

ചരര്ച്ചുവിക്കിലി 

അദ്ധ്യായം 12 

എന്തതൂണ് പ്രേംവഴി? 
(എം. കുയ്യന്) 

സില്വാനസിന്െറ മുഖത്ത് അ 
സാധാരണമായ ഒരു ഗൌരവം നിഴ 
ല്ചുൂടി. ഉത്തമനായ ആ സ്നേഹി 

തന് ലുക്കോസിനെറ സംഭവവിവ 
രണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ 
ണര്, ഹിക്കാനസ് അവലംബിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഹാരക്രിയകളം 

ത്തെപ്പുററ।! ദൈവത്തിന്നെത്തെങ്കി 

ലം ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില് 

എന്ത്??? “സഭയില് ആചായ്യത്വ 
പദവിയിലേയ്ക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ 
വിളിഷ്ക്കുന്നതായി നിക്ങള്ക്ക്” തോ 

ന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങള് പുരോഹിത 

പട്ടമേറ൮ സഭയെ സേവിക്കുന്ന 

തിന് നിങ്ങള്ക്ക് വിരോധമുണ്ടേ.? 

ഉണ്ടെങ്കില് എന്തുകൊണ്ട്?” എ 
ന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്ൃക്തിജീവിത 

സംബന്ധമായ കുറെ ചോദ്യങ്ങളും 
ഉന്നയിച്ചും കാപട്യമില്ലാത്ത സമാ 

ധാനം കുറെ ചെറുപ്പക്കാരില് 

നിന്നും സമ്പാദിഷ്ണ്കാമെങ്കില് അവ 

രുടെ ചിന്താഥതിയെപ്പുററി വളരെ 

ഒയാക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു 

നമുക്ക് സാധിക്കും. 

കാരം തന്നെ സദാചാര പര 

മായ കായ്യയങ്ങളളെ (ധമപാനം, മദ്യ 
പാനം, കൈക്കൂലി, പരീക്ഷയില് 
കോപ്പ്ിയടിയ്ക്കുക മുതലായ പ്രശ്ന 
ങ്ങശുക്കുറിച്ചുള്ള കുറെ ചോദ്യ 

ങ്ങളും നാം വിഭാവനം ചെയയ്യണ്ടി 
 യിരിയ്ക്കുന്നു. 

മൃന്നാമതായി ഇന്നത്തെ സാമ്ൃ 
ഫൃസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയെ 
ക്കുരിച്ചുളള കുറെ ചോദ്യങ്ങളും 
ഉണ്ടാകണം. 

ഇങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു പ്രാരം 
ഭ ഗവേഷണത്തിനു” ശേഷം യ്യുവ 

ജനങ്ങളുടെ ബൃ,ദ്ധിപരവവം ജിവി 
തസംബന്ധവൃമായള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ 
മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അവരെ 

സഭയുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും ക്രി 

സ്തുവിന്െ പൂര്ണ്ണ ശിഷ്യത്വ 
ത്തിലേയ്ക്കും , അട്ടപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരു 
വാന് സഹായിന്ത്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിം 
വിദ്യാത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ കന 

8 ജൂബിലിയ്ക്ക്മുന്പ യി "ഉടലെട്ടത്തു 
അവാന് ഞങള് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. 

ച്യരുള് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ര 
തിജ്ഞയും ശാലിനെ തിരികെ യരു 

ശലേമിലേക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോ 
കാന് തയാറാക്ഖിട്ടള്ള പദ്ധതിയുമെ 

ല്ലാം അദ്ദേഹം നിശ്ശൂബ്ബനായിരുന്നു 
കേട്ട. അവസാനം സില്വാനസ് 
പറഞ്ഞു. “ഗവര്ണര് ഇന്ന് എ 
ന്നോട്ട സംസാരിക്കുകയയണ്ടായി. ഛേ 

രോദാവിനെ പിണക്കാതെ, ആമ 

നുഷ്യനെറ സഹൃദം പുലത്തുന്നതി 

നൂ” അദ്ദേഹത്തിന് ആജ്ഞ ലഭി 
ചിട്ടണ്ടത്രെ. അതുകൊണ്ടു്, ഹി൪ 

.ക്കാനസിനെ കഴിയംവിധമെല്ലറം 
സഹായിക്കാന് ഗവ൮വ൪ണര് തയാറാ 

കാതിരിക്കില്ല.” 

ലുക്കോസ് വിഷണ്ണനായി. ആ 
നീലയ്ക്ക് ഞാന് ചുരുള് സ്വികരി 
ച്ചത് തെററായിരിക്കുമോ?” സന്ന 
ദ്രീമിനെറ പരിപാടികള് പരാജയ 

പ്പെടത്താന് ശ്രമിക്കുന്നതില് കുഴ 
പ്പമില്ലായിരിക്കാം. എന്നാല് റോമാ 
ഗവര്ണറുടെ നിയമങ്ങളോ ഉത്തര 
രവൃകളോ ലംഘിക്കാന് തുണ നില് 
ക്കുക മറെറാരു കായ്യമാണ്. അതി 
ന്െറ ഫലം ശഗരുതരമായിരിക്കും. 

സില്വാനസ് തലകുലുക്കി: ഷു 
ക്കോസേ! നി തെറെറാന്നും ചെയ്തി 
ല്പ. ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗം മാ 
ത്രമാണതു്.” 

“എത പരീപാടി?” ലുൃക്കോസി 
ന് ജിജ്ഞാസ വര്ദ്ധിച്ച ---ഏതെ 
ങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അതോടനു 
ബന്ധിച്ചുകാണുമെന്നു വിശ്വസി 

ക്കാന് ആ യുവാവിനു പ്രയാസം 

തോന്നി. 

മറുപടി പറയുന്നതിനു പകരം 

ശതാധിപന് എഴന്നേറവ്സ് വാതായ 
നത്തിനു സമിപം പോയി വെളി 
യിലേക്കു നോക്കിനിന്നു. ദമസ്ത്്ോ 
സ്നഗരം, അതാ, മുമ്പില് പടന്ന 
കിടക്കുന്ന കാഴ്ച അവിടെനിന്നാല് 

വ്യക്തമായി കാണാം. ഏതാനും നി 
മിഷങ്ങള് ആ നിലയില് കഴിച്ച 
ഗോഷം ആ മാന്യ വയോധികന് ലു 

ക്കോസിനന്െറ ദനേക്കു തിരിഞ്ഞു: 
ല്യേക്കോസേ! നി ശാലിനെ വെറു 

ക്ഷുന്നുണ്ടു്, ഇല്ലേ?” 
ര, റ് ല്ല 

സ്സ് ു 
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അസുഖം സ്ഫ്ൃരിക്കുന്ന സ്വര 
ത്തില് ലുക്കോസ് മറുപടി പറ 
ഞ്ഞു: “എത്തുകൊണ്ടു പാടില്ലാ? ആ 
മനുഷ്യന് സ്നേഫാനോസിനന്െറ 
കൊലക്കു” ഉത്തരവാദിയാണ്. അ 
യാള് യേശുവിന്െറ അനുയായിക 
ളെ തേടിപ്പിടിച്ചു” നിഷ്ടരരമായി 
പ ഡിപ്പിച്ചു. എ,നെറ അനുഭവ 
ത്തില്, മത്ധൃയസംഘത്തിലെ അംഗ 
ങ്ങള് ഉത്തമന്മാരും സമാധാനപ്രേ 
മികളുമാണു.* 

സില്വാനസിന്െറ സ്വരം പരു 
ഷമായി: “ലൂക്കോസേ! സംസ്ഥാന 
ത്തിന്െറ ആജ്ഞകള് ശിരസാ വ 
ഹിച്ചു വധകൃത്ൃയം നടത്തുന്ന മനു 
ഷ്യന് ഒരു കൊലപാതകിയല്ല. ആ 
ണോ? ചക്രവത്തിയുടെ പേരില് 
സിസ്സ്റോസ്, കൊല ചെയ്യുന്നതിനു 
ളള വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു” കേട്ടി 
ല്ലേ? 

"സ്നേഹിതാ! സ്നേഫാനോസിനെ 
കൊലച്ചെയ്യാന് നിങ്ങളോടാവശ്യൃ 

പ്പെട്ടിരുന്നെങ്കില് നിങ്ങളുതു ചെയ്യ 

മായിരുന്നുവോ?” 

“തീര്ച്ച'യായയം. ഒരു ഭടനെ 

കടമ ആജ്ഞകള് അനുസരിക്കുകയ 

ണ്ട്.! 

“പക്ഷേ, അതുകൊണ്ടു്, നിരപ 

രാധികളെ കൊലചെയ്യുന്നത് നീ 
തിയംന്യായ വൃയമാണെന്നുവരുന്നില്ല.” 

സില്വാനസ് തനന്െറകൈ യ്യു 

വാവിന്െറ തോളത്തു വച്ച്ദ്ട് ശാ 
ന്തസ്വരത്തില് പറഞ്ഞു: “ലുക്കോ 
സേ! ഈ ലോകത്തില് അനീതിയം 
അഴിമതിയും ധാരാളും കാണാ. 
മനുഷ്യരെ തെററും ശരിയും മനസ്സി 

ലാക്കിച്ചു് അവരെ നേര്വഴിയില് 

നടത്തിക്കുന്നതിനു”, ഒരു പക്ഷേ, 

നി ഒരു ഉപാധിയായിത്തീരുകയി 
ല്ലേന്ന് ആരറിഞ്ഞു? ശാരല് തെറവു 
കാരനാണെന്നാണു”് നിന്െറ വി 
ചാരം. നീ വിചാരിക്കുന്നതിനേ 
ഗാള് ശരിയാണു് ശാലിന്െറ നി 
ലപാടെന്നു വരുന്നപക്ഷം, യേശു 
വിന്െറ പ്രബോധനങ്ങളുടക്കിയ 
ചുരുളിനോളം തന്നെ പ്രധാനമാ 

ണ് ശാല് എന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന 
ക്ഷം, സന്നദ്രിം സംഘത്തിന്െറ 

കൈയിത് നിന്നു് മരണശിക്ഷ എല് 
ക്കാന് വിടാതെ ആ മനുഷ്യനെ 
മോചിപ്പിക്കാന് നീ തയാറാകുമോ?” 

“അക്കായ്യങ്ങള് എനിക്കു വിശ്വാ 
സമാവുന്നപക്ഷം, ഞാന് അങ്ങനെ 

യൊരു സഹായത്തിനു മടിക്കില്ല” 
യുവാവ്വ് ഞൊടിയിടയില് മറുപടി 
യതകി. 
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സില്വാനസ് മന്ദഹസിച്ചു. 
ലൃക്കോസിത്നിന്നു് അദ്ദേഹം പ്രതി 
ക്ഷിച്ച മറുപടി ലഭിച്ചകഴിഞ്ഞു: 
*ൂക്കോസേ, എനിക്ക് ആ കാരൃ 
ങ്ങള് വിശ്വാസമുണ്ട്. കാരണം 
എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാല് എ 

നിക്കൊന്നും തന്നെ പറയാനി 
ല്ല. എനിക്കറിഞ്ഞുക്ടടാ. എങ്കില്യാ 
അവ ശരിയാണെന്നു എന്തോ ഒരു 
ശബ്ദും ഹൃദയാന്തര്ഭാഗത്തു നിന്ന് 

പുറപ്പെടുന്നുണ്ടു. ശാല് ഇവിടെനി 
ന്ന് രക്ഷപ്പെടടന്നതിയ് നി സഹാ 
യിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കു പറ 
യാനുള്ളതു്.”” 

“എന്തിന് എന്നെ അതിലേക്കു 
വലിച്ചിഴയ്ത്കുന്നു?”? 

“കാരണം; ഒന്നാമതു” നിന്നെ എ 
നിക്കു പുണ്ണുമായി വിശ്വസിക്കാം. 
രണ്ടാമതു”, നി അസാമാന്യ ധൈ 
യയശാലിയാണു്.” 

“പക്ഷേ, ആ മനുഷ്യനെ എങ്ങ 
നെ നഗരത്തിനു പുറത്തു കടത്തും? 
അവര് നഗരവാതില്ക്കല് കാവല് 
ഏര്പ്പെടുടത്തിട്ടണ്ടല്ലൊ.” 

“വേഷം മാററണം.” 

ശാലിന്െറ കായപ്പകൃതിയ്യം ശ്ര 
ഭദ്ധേയമായ ശിരസ്സും അനുസ്മരിച്ച 
പ്പോള് ആ മനുഷ്യന്െറ വേഷപ്ര 
ഛരന്നനാക്കുന്ന കായ്യം അസാദ്ധ്യമാ 
ണെന്നു ലുക്കോസിനു തോന്നി. എ 
ങ്ങനെയൊക്കെ വേഷം മാററിയാ 
ലം ആ മനുഷ്യന് കണ്ടപിടിക്ക 
പ്പെടാന് സാധ്യൃതയയണ്ടു്. “റോമാപ 
ട്ടാള ക്കാരുടെ ഒരു സംഘത്തില് ആ 
മനുഷ്യന് കഴിച്ചുകൂട്ടാന്൯കഴിവില്ല; 
ക്ഷ.ണന കണ്ടപിടിക്കപ്പെട്ടപോ 
കു.” ലുക്കോസ് സില്വാനസിനെറ 
നിര്ദ്ദേശത്തിന്െറ ബലഹീനത 
ച്ണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു. 
ആ വാദത്തിലെ യൃയക്തി ശതാധി 

പന് സമ്മതിച്ചകൊടുത്തു: “വേറെ 
ഏതെങ്കിലും മാര്ഗ്ഗം തോന്നുന്നു 
ണ്ടോ?” 

ലൃക്കോസിനെവറ മനസ്സ്" അതി 
ശിഘ റം ചിത്തയില് ലീനമായി. 
ഒരു മാര്ഗ്ഗം എനിക്കു തോന്നുന്നു 
ണ്ട്. പദക്ഷ, അതു് ദുര്ഘടം നിറ 
ഞ്ഞതാണട്.” അനന്തരം, അനന്യാ 
സ് താമസിക്കുന്ന വിട്ടില് മുമ്പ 
പാത്തിരുന്ന വ്യാജവത്തകനന്െറ 
കഥ ആ യ്യവാവു വിവരിച്ചു. അ 
യാള് നഗരഭിത്തിവഴി സാധനങ്ങ 
ള് കെട്ടിക്കയററി നഗരത്തില് കൊ 
ണ്ടുവന്ന്, കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ 
ന്മാരുടെ പിടിയില്പെടാത്തെ, വില്ല 
ന നടത്തി അമിതലാരമെട്ടത്തിരുന്ന 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

കഥ സില്വാനസിന്* ചിന്തിക്കാ 

ന് വക നല്കി. 

ശതാധിപനന്െറ കണ്ണുകള് പ്രകാ 

ശിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “അ 
തൊരു രക്ഷാമാര്ഗ്ലമാണ്ട്. പക്ഷേ, 

അവിടെയുമുണ്ട് കുഴപ്പം. നഗരത്തി 

നുപുറത്തക് അട്ടത്തെങ്ങാനുംവച്ചു 

ശലിനെ പിടിച്ചു കൂടെന്നില്ല. 

വൈകുന്നേരം നഗഥരവാതില് അടച്ചു 

കഴിഞ്ഞശേഷം വന്നുചേരുന്ന പ 

ഥികര് രാത്രി നഗരത്തിനു വെളി 

യില് താമസിക്കുവാന് നിര്ബന്ധി 

തരാണു്. അവക്കിടയില് വഴക്കും 

ബഹളവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് ഗ 

വര്ബണ്ണൂര് സാധാരണ ഒരു ചെറിയ 

സംഘം പട്ടാളത്തെ നഗരഭിത്തിക്കു 

വെളിയില് രാത്രികാല പ്രവത്തന 

ത്തിനു നിയോശിക്കാറുണ്ടു്. അക്കാ 

യ്യും മറാനുകൂടാ.”” 
“അങ്ങനെയെങ്കില്, ശാലിനെ 

ഒളിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.” 

അത. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. 

പക്ഷേ, എങ്ങനെ? അതാണ് പ്രശ്ശം”. 
പെട്ടെന്നു് ലുക്കോസ് ആകോ 

ശിച്ചു: “അതോ? എനിക്കറിയാം. 
ഒരു വഴി എനിക്കു തോന്നുന്നുണ്ട്. 

നെയ് ത്തുകാരുടെ ഒരാള്പൊക്കമു 
ള്ള വലിയ കൂട ഉപയോഗിക്കാം, 
അവ ധാരാളം നെയ്”ത്തുശാലയില് 
ഞാനൊരിക്കല് കണ്ടു. ശാലിനെ 
പ്പോലെ പൊക്കംകുറഞ്ഞ ഒരു മനു 
ഷന് സ്വല്പം ബ്ൃഷ്ധിമുട്ടിയാല് 
അതിനകത്തിരിക്കാനുള്ള തേ യ്യ ള്ളൂ. 

ി 

ഞാന് വേഷ്പ്രഛന്നനായി, കൂട 

യ്യം ചൃമന്ന് നഗരവാതില്വഴി 

വെളിയില് പൊയ്ക്കൊള്ളാം. 
“കൂട തുറന്നു കാണിക്കണമെന്ന് 

കാവല്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്?” 
“അകത്തൊന്നു തില്ലാത്ത ഒരു കൂട 

യാവണം തലയില് ചിമ്മിക്കൊ 
ണ്ടപോകുന്നതു”. ഇരുട്ടിക്കഴ”യ്യമ്പോ 

ള്, ശാലിനെ ഭിത്തിവഴി വെളി 

യിലേക്കിഠക്കാമല്ലൊ.” 
“ആ വിദ്യ ഫലിച്ചേക്കാനിടയയ 

ണ്ട്. പക്ഷേ, ലുക്കോസിനെ ഈ 

കൃത്യത്തിനു നിയോഗഥിക്കുന്നതില് 
എനിക്കു തിരെ ഇഷ്ടമില്ല. പിടിക്ക 
പ്പെട്ടന്നപക്ഷം, ശിക്ഷ ഗുരുതരമാ 

യാരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊരു കുറത്തി 
നു പിടിച്ചാല്, ശിക്ഷയയടെ കാഠി 

ന്യം ലഘൃകരിക്കാന് തെയോഫി 

ലോസ് വിചാരിച്ചാല്പോല്ും സാ 

ധിക്കാതെ വന്നേക്കാം.” 

എന്നാല്, ലുക്കോസ് ചകിതചി 
ത്തനായില്ല. ആ പദ്ധതിയുടെ സാ 
ഹസികസ്വഭാവം ആ യുവാവിന്െറ 

ഭാവനയെ ,ഉദ്ദിപിപ്പിച്ചു വീരരസ 
ത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും, മനസ്സാ 

ന്നിദ്ധൃത്തെ വ്രബ്യ,ദ്ധമാക്കുകയയം. 
ചെയ്തു. കാര്യം അപകടംനിറഞ്ഞ 
താണ്ഞ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഒരു 
കൈ ശ്രമിച്ചുനോക്കിക്കുളയാം. ഭി 
രുത്വം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു, കൈയുംകെ 
ട്ടിയിരിക്കുന്നതില് കഥയില്ല. ധൈ 
യ്യപൂവ്വം ഇറങി പ്രവത്തിക്കുകത 
ന്നെ. 

അക്കം ത പം ത 2 2 പം യാ 

ു ട്രുവ൯കൂര് ഫോര്വ്വേഡ ബാങ്ക (൭ മിപ്ലം) | 
) ഹെഡ് ആഫീസ : കോട്ടയം 
ൂ അധികൃതമുലധഠം രൂ 50 00000 ; 

വാഗ്ദത്തമുലധനം രൂ 96,00 000 യ ! 

( നിക്ഷിപ്പമുലധായം രൂ 15,00,000 ച്ച | 

4 കരുതല്ധനം രൂ 897,000 | 
( പ്രവര്ത്തനമുലധനം രൂ 4 69,81,000 ॥ 

[811955] 
ശരിയായഇ ൭ടിന്മേല് കുഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ് പ ആവശ്യമുമഭ പര [ 

3 ഞങ്ങളുടെ 3/7 ശാഖകക്കില് ഏതിനെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക. | 
ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രപത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു | 

4 1,001 10സനറി ബറി 1ബിം ॥ 
) ൨ "ഠി ദക്ബിം. ) 
( സി. എം. ചെറിയാന് [ 
; സെക്രട്ട റി ല് 

ന യ്ത ഷ്യം ടട ാ്സ്ഷ്ാ: “ഘുഘ്ായ്ത യ്യോ യ്യാ യ്ക 

ചര് 
ന ആ 

ഴു 
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൭൨൦ സങ്കിത്തനം 10. 

ചര്ച്ചുവീക്കിലീ 

൬1൫൪0 വടിയും കോലം 

(൨൮. ജ്യോണ് ഡിന൯ൂ) 

(റ) 

ഇിനെറ വടിയും കോലും എന്നെ 
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; സങ്കീ. 23. 

സര്വ൮ മനുഷ്യക്കും ആവശ്യമായ 

ഒന്നാണ് ആശ്വാസം. ശാസനയേ 

ക്കാള് വളരെക്കൂട്ടതല് നമുക്കാവശ്യ 
മായിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസവചന 

ങ്ങളാണല്ലോ. വിശുദ്ധപുസ്ലകത്തി 
ന്െറ എത്രവലിയ ഒരു ഭാഗം സ്വ 
ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കി 

ധൈയ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി 
ദൈവം വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഈ സ്നേഹദാതൃത്തിന് ദൈവം 
തന്നെന്നെ പ്രത്യകം ദാനം ചെ 
യ്്കിരികകയാണെന്നു്* തോന്നിപ്പോ 

കും. ഈ അവസരത്തില് എല്ലാ യയ 
വവൈദികരോട്ടം എനിക്കുള്ള വി 
ഇഈിതമായ ഒരപേക്ഷ നിങ്ങളുടെ ഉ 
പദേശവാക്കുകള് ശ്രരവിക്കുവാന് 
അട്ടത്തുവരുന്ന ജനഭത്തോട്ട് ആശ്വാ 

സദായകമായ വാക്കുകളെ സംസാ 
രിക്കാവുയ എന്നാണ്. ദ്വൈവത്തി 
നെറ സ്നേഹവും ആശ്വാസവും 

മ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാന്വേണ്ടിയാ 

ണ് അവിട്ടന്ന് നമ്മെ ക്ലേശഭൂരയി 
ഷ്ടമായ സാഫഹചയ്യങ്ങളില് ആക്കി 

വത്തുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു; 

അവിട്ടത്തെ തിരുമാര്വ്വ് എത്ര സ്നേ 
ഫമുദുലമാണെന്നു” നമുക്കൊന്നും” അ 
നുഭവിച്ചറിയാം. രാത്രിയുടെ അന്ധ 
കാരത്തില് മാത്രമാണു് നക്ഷത്രസമൂ 
ഫഹത്തിന്െറ മനോഹാരിത ആസ്വ 

ദിക്കുവാന് കഴിയ്യന്നതു്. 

ദാവിദ് അവന്െറ ജീവിതത്തി 

ലേതോ സംഭവമാണു” സ്തരിക്കുന്ന 

തെന്നുള്ള തിന് സംശയമില്ല; അതു് 
മരണമമല്ലെന്നും തിരച്ചയാണു്. അ 
വ൯ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ട, 

“ ദൈവം അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കു 
യ്യകം ചെയ്തു. 

ആശ്വാസം 
മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്െറ സൃപ്രഭാ 

തവേളയില്ത്തന്നെ “മനുഷ്യന് ഏക 
നായിരിക്കുന്നതു് നന്നല്ല” എന്നു് 

ദൈവം കല്ലിച്ഛുതളിചെയ്തു. തന്െറ 
സാദുശ്യത്തില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനു 
ഷ്യനന് സഖിത്വം ആവശ്യമാണെ 
ന്ന് അവന്അ ം. സ്നേഹിക്കു ന ൦ സ്ക 

രി 

വാനുള്ള, അതൃത്മുതകരമായ കഴി 
വയ് ദൈവം മനുഷ്യനു നല്കി; ആ 
ങ്ങനെയുള്ള ആദാമൃഹൃദയം മൂഗ 
ങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു” സത്േഫ്ലിയടയു 
ക സാദ്ഥ്ൃമായിരുന്നില്ല. അതുകൊ 
ണ്ട് ദൈവം അവന് ഒരു തുൂണഴയു 

ണ്ടാക്കി. വൾ അവന്െറ കുറവു 

കളെ പരിഹഫഹരിച്ചം അവന് ബല 
ഫിീനനായിരിക്കുമ്പോള് ധൈധയ്യം 
പ്രദാനം ചെയ്തും അവനു” സാക്ഷാ 

ല് തുണയാളിയായിതീന്നു. ദൈവ 

ത്തിന് ചിലരെക്കറിച്ചള്ള ഉദ്ദേശ 

വയം പുര്ണ്ണൂുസൌഹൃദത്തില്നിന്നു് ല 

ഭൃമാകുന്ന ആശ്വാസവും എന്തെന്നു 
ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹീതാവ 
സരം അവരര സംബന്ധിപച്പിടത്തോ 

ളം പൊരുത്തമുക്ള രണ്ടാത്മാക്കള് 
ഒത്തൊരു മിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം വെ 

ളിപ്പെടത്താറുള്ള.“* ആശ്വാസത്തെ 

പ്പഹി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടള്ള സാധാ 

രണമായ ധാരണ പിശകാണ്. 
മുലപദത്തിനെറ അത്ഥമനുസരിച്ചു 
ആ വാക്കിന്െറ അത്ഥം സഖിത! 

ത്തില് കൂടെയുള്ള ശക്തി എന്നാ 
ഞ്. പരിശുദ്ധാത്മാവു” ആശ്വാസ 
പ്രദനാണ്ട്. കാരണം ഗമ്മുടെ ഹൃദ 

യത്തിലം ജീവിതത്തിലുമുള്ള തിരു 
സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് അവന് നമ്മെ 

ശക്തിപ്പെട്ടത്തുന്നു. മേലദ്ധരിച്ച 

വാകൃത്തിലുള്ള ആശ്വാസത്തെ 

പ്പററി മേല് വിവരിച്ചപ്രകാരം 

നമുക്കു ചിന്തിക്കാം. 

വടിയും കോലും 
ഇവിടെ വടിയും കോല്പം എന്നു് 

പേര് പാഞ്ഞുകാണുന്നതു് ഇടയ 
ന്െറ വളഞ്ഞ വടിയ്ക്കുള്ള രണ്ടുപേ 

രകള് മാത്രമാണെന്നാണ് എനിക്കു 
തോന്നുന്നതു്. ഇടയന്െറ വടിക്കു 
മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാ 

ണു ഒരു ഭക്തന് നിര്ദ്ദേശിച്ചുകാ 
ണുന്നതര”്. നാലാമതൊരുപയോഗം 
കൂടെ ഞാന് കാണണ്ട. 

ആ ഭക്തന്െറ അഭിപ്രായപ്രകാ 

രം ഇടയന്െറ വടി ഒന്നാമതായി 

ആടകളെ എണ്ണുവാന് ഉപയോഗി 
ച്ചിരുന്നു. ലേവ്യ. .27-32-ല് നാം. 
വായിക്കുന്നതു് ഈവിധമത്രേ.”“മാടാ 
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കട്ടെ ആടാകട്ടെ കോലിന്കീഴെ ക 
ടന്നുപോ ടന്ന എല്ലാററിലും പത്തി 
ലൊന്നു്് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമാ 
യിരിക്കേണം.”" 

എല്ലാ പ്രഭാതവേളയിലും സായാ 
ഹനത്തില്ലാ ഓരോ അആആട്ടം ““വടിക്കു 
കിഴില് കൂടെ” കയരുകയും ഇറങ്ങു 

കയും ചെയ്യും; അപ്പോൾ ഇടയന് 
ഓരോന്നിനേയും പരിശോധിച്ചു 
മനസ്സിലാക്കി കടന്നുപോകുന്നതിന 

നുവദിക്കുകയും ചെയ്യം. പാരസ്ത്യ 

നായ ഇടയനവനന്െറ അആട്ടകളെ 

.എണ്ണിയിരുന്നില്ല; അവനോരോന്നി 
നും പേര് നല്കി അവയെല്ലാം കൂട്ട 
ത്തിലുണ്ടെന്നു് ഉഠപ്പുവരുത്തി ആല 
യില് രാത്രി വിശ്രമിക്കുവാന്വേണ്ട 
കരു തല് ചെയ്തിരുന്നു. 

ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഞാനുണ 
ന്നെഴന്നേററു് എന്െറ ദൈനംദിന 
കൃത്യങ്ങള്ക്കു പോകുമ്പോള് “അവ 
ന്െറ്” വടി എന്നെ സ്പര്ശിക്കുന്നു 
എന്നുള്ളതു് മഹത്തായ ഒരു ചിന്ത 

യല്ലേ. അവനെന്നോട്ട് ഈ പുതിയ 

ദിവസം എനിക്കായി നല്കിയി രി 
ക്കുന്ന, ആ ദിവസം എന്ത് സുഗ്ര 

ഹിച്ചിരിക്കുന്നു, മണിക്കൂറുകള് കട 

ന്നുപോകവേ അവിടത്തെ സഹായം 

നിശ്ചയമായും ലഭ്യമായിരിക്കും, തി 
രുവിഷ്ടനിവ്ൃവഹനമാണു് എനി 
ക്കേററം ഉതകിയതു”, അവിട്ടത്തെ 

തിരു വദനത്തിലെ മന്ദസ്തിതവും അ 

വിടടത്തെ കൃപയിലുള്ള സങ്കേതവും 
എനിക്കു ലഭ്യമായിരിക്കും എന്നി 
പ്രകാരം എന്നോട്ട പായ്യന്നു. ആ 
ദിവസത്തേക്കു എന്െറ ശക്തി 
അവന് അളന്നുനോക്കിയിട്ടണ്ടു്, കൂ 
തൃങ്ങള് വേര്രിരിച്ചിട്ടണ്ട്; എ 
ല്ലാവിനാഴികയിലലും അവിടുത്തെ 
സ്നേഹം എനെറമേല് ചൊരിഞ്ഞു 
കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ച്ചെയ്യുന്നു. 
എല്ലാ പ്രഭാതസായാഹ്നവേളകളി 
ലും അവിടത്തെ കോലിങ്കിഴില് കൂടെ 
ഞാന് കടന്നുപോകുന്നു എന്നുമുളത്ര് 
എത്ര സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാ 
ഞ്. ഈ ലോകത്തില് ഞാന് യാ 

തൊന്നമല്ലായിരിക്കാം. അഗണ്യനും 
ദരിദ്രനും പരിമിതമായ കഴിവുകള് 

മാത്രമുള്ള വനുമെങ്കില്ലം അവിടത്തേ 
ക്ക് അറിയപ്പെട്ടവനും പ്രിയപ്പെട്ട 
വനും എസണ്ണ്പ്പെട്ടവനുമായ ആടാണ് 
ഞാന്. ആ വടി, എനിക്കൊരു 
പേരുണ്ടെന്നും അവിട്ടത്തെ ദുഷ്ട്ിയി 
ല് എനിക്കു വ്ൃക്തിത്വമുണ്ടെന്നും. 

എന്നോട്ട വ്യക്തമായി അതേസമയ 
ത്തു” സാമ്യമായി പ്രവ്യാപിക്കുന്നു. 

ടു 
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റേഡിയോനാടകും. 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ഉയരത്തെഴുന്നേര്പ്പ്' 
(കെ. വീ. മാമ്മന് ബി. ഏ.) 

കഥാപാതൃങ്ങം 
. യേശു 
മേരി 

യോഹന്നാന് 

തോമസ് 

പത്രോസ് 

അന്ത്രയോസ് മയാ: 

രംഗം 1 

അനൌണ്സര് --ശ്രി യേശുക്രി 
സ്തൃവിനെറ ദ്രുശാരോഹണം നടന്നി 
ട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ജെറുശ 

ലേം നഗരത്തിലെ ഒരു വിഥിയില് 
അലംകൃതമാക്കപ്പെട്ട സെഹിയോന് 
മാളികയ്യില് യേശുദേവന്െറ ശി 
ഘ്്യരായ യോഹന്നാനും തോമസ്പം 
തങ്ങളുടെ നാഥനന്െറ ക്രംാരോഹ 

ണത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചു വിഷാദ 
 മഗ്നരായിരിക്കയായിരുന്നു. അപ്പോള് 

തോമസ് --അങ്ങനെ സമയം സ 

ന്ധ്ൃയയായി. 
യോഫനന്നാന്--കഷ്ടം! ഏതാനും 

ദിവസങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്ഥി 
തി എന്തായിരുന്നു! ഇതുപോലെയു 
കള സായ കാലങ്ങളില് നമുഓാനന്ദ 
വും ആശ്വാസവൃയം നല്കാന് നമ്മുടെ 

നാഥന് നമ്മോട്ടകൂടിയയണ്ടായിരുന്നു. 
തോമസ് --അദ്ദേഹം ക്രൃശരിക്ക 

പ്പെട്ടു. തികച്ചും നിന്ദൃമരണം! അ 

ദ്ദേഹം ദൈവപൃത്രനെങ്കില് എങ്ങ 

ഒന ക്രശിക്കപ്പെട്ടം? 

യോഹഫന്നാന്--തോമസ്, അദ്ദേ 

ഹം ദൈവപൃത്രനെന്നു നീ സംശയി 

ക്കുന്നോ? അദ്ദേഹം ആവത്തിച്ചാവ 

ത്തിച്ചു ചെയ്ത കായ്യങ്ങളെല്ലാം നി 
ഇത്രവേഗം വിസ്രിച്ചോ? 

തോമസ് -- അദ്ദേഹം മരിച്ചു! ക്ര 

ശിക്കപ്പെട്ട. പുരോഹിതന്മാര് പോ 
ല്യം അവനെ അധിക്ഷേപിച്ചില്ലേ. 
അവര് അട്ടഫസിച്ച. നീ ദൈവപു 
ത്രനെങ്കില് ഇറങ്ങിവരിക എന്നു”. 

നി നിന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്ക എന്നു്. 
പക്ഷേ അംദുഹം തല താഴ്ത്തി, 

മരിച്ച. 
യോഫ.--എനിക്കും തോന്നുന്നു. 

സംശയിക്കാതരിക്കാ൯ സാദ്ധ്യമല്ല. 
അദ്ദേഹം ൧.രിച്ചു. അദ്ദേഹം... ....... 

ഇപ്പോള് മരിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നെ 
വിളിച്ചപ്പോള് ഞാനൊരു കുസ്പതി 

ഒച്ചറുക്കനായിരുന്നു. ഞാനും എ 

നെറ സഫോദരനും ഇടിമക്കള് എ 
ന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട. ഞങ്ങള് സകല 
തും വിട്ട, അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമി 
ക്കാന്. അദ്ദേഹം ഭദൈവപൃത്രനെന്നും 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ രാജ്യത്തില് ഞ 
ങ്ങളെ ച്ചേക്കമെന്നും ഞങ്ങള്ക്കുറ 
പ്പുണ്ടായിരുന്നു. 

തോമ.--ഞാനും എല്ലാം വിട്ട. 
എല്ലാം വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്െറശി 
ഘ്ൃയനായി. അദ്ദേഹം ഗലിലയില് 
പാത്ത കാലത്തോളം ജനം അദ്ദേഹ 

ത്തെ സസന്തോഷം കേട്ട. ഞങ്ങള് 
ഗലിലക്കാരാണ്ട്. പിന്നെഅദ്ദേഹം 

ജ റുശലേമില് വന്നു. ആരുംതടഞ്ഞി 

ല്ല. ഓ! നാം എന്തിനു നമ്മുടെ ഭവ 
നങ്ങള് വിട്ട് ഈ ദുഷിച്ച നഗര 

ത്തില് എത്തി. ഞാനുടനെ തിരിച്ചു 
പോകുന്നു. ദുഷ്ടര നമ്മെ വേട്ടയാടി 

ക്കൊല്ലന്നതിനുമുമ്പസ്. ഗലിലയ്ക്കു മട 
ങ്ങാ൯ നി എന്നെ അനുവദിക്കില്ലേ! 

യോഫ.--ഞാന് നിന്നെക്കാള് 
അദ്ദേഹവ്യമായി അട്ടത്തിരുന്നു. ജറു 

ശലേമിലെത്ത:ന് ദൈവം ആഗ്രഹി 

ചുതായി അദ്ദേഹം വിശ്ചസിച്ചി 
രുന്നു. നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാന് കഴിയാ 

ത്ത എന്തെങ്കിലും ഈ വിശുദ്ധന 
ഗരത്തില് സ ഭവാക്കുമെന്നദ്ദേഹ 
ത്തിനു നീശ്ചയ മുണ്ടായിരുന്നു. നമു 

ക്ക കാത്തിരിക്കാം. നീ ഇപ്പോള് 
പോകരുത്. 

തേ:മ.--ഞാന് മടങ്ങുകയാണ്. 

യോഫ.--നി കുറഞ്ഞതൊരു ദി 
വസമെങ്കില്ലം ഇവിടെ കാത്തിരിക്കു 
ണം. പത്രോസ്, നാഥനെഅറിഞ്ഞു 

കൂടെന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. യൂദാ മുപ്പ 

തു വെള്ളിത്തുട്ടിനദ്ദേഹത്തെ ഒററി 
ക്കൊട്ടത്തു. മററുള്ള വര ചിതറിപ്പോ 

യി. 
തോമ.--ഞാന് യൃദായെക്കാള്ൾ 

യോഗ്യയനെന്നു നിനക്കെങ്ങകന പറ 
വാന് പററും. ഞാന് പോകുന്നു. 

എനെറ കുപ്പായവും വടിയയമെവി 
ടെ? 

യോഹ.---ഇപ്പപോള് നാംഅദ്ദേഹ 
ത്തെ നാ ാല്ലിടുത്തു വിട്ടുകളുയരു 

രി ത്. 

ി 

തോമ.---അവന് മരിച്ചു മണ്ണടി 
ഞ്ഞു. ആരാണി കുപ്പായത്തേല് ഈ 
ന്തപ്പനയോലക്കാലിട്ടമു്, ഞാനെ 
ന്റൊ കുപ്പായം എടക്കട്ടെ. 

(ഫള്) 
യോഫ.-- ഈന്തപ്പനയോലകള്! 

അതു ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നതു”, 
എന്നും സുക്ഷിക്കാന്. ഒന്നു നിനേറ 
താണ്. അതു നീ ജനക്കൂട്ടത്തോടൊ 
പ്പം വിശി ഫോശന്നാ പാടിയി 
ല്ലേ. 

തോമ.--പക്ഷേ ഇന്നലെ ആ ജു 
നക്കുട്ടടം അവനെ ക്രരശിക്കാ, 

ക്കാ ഏുു്്ലും 

(ഫ്ളാഷ് ബായ്ക്ക്) 
ഈ കുരുത്തോലയ്യ്യിനി യാതൊര. 

ത്ഥവുമില്ല. ഒടിച്ചു ദുരത്തിട്ടേക്കാം. 

(എഫക്ട്) 
യോഹഫ.--നിഅതൊടിച്ചോ തോ: 

മസ്! 
തോമ.--എല്ലാം മണ്ണു പിടിച്ചു. 

കുപ്പായം നശിച്ചു. 

(എഫക്ട്) 
(വാതിലില് മുട്ടന്ന ശബ്ദം) 
തോമ.--യോഫന്നാന്, ആരോ 

വാതിലില് മുട്ടുന്നു. സൂക്ഷിച്ചിരിക്കൂ. 
പക്ഷെ പടയാളികളായിരിക്കും. 
(കതകു സാവകാശത്തില് തുറക്കുന്നു) 

യോഹ.--അല്ല, അമ്മ! തോമസ്, 

യേശുവിനെറ അമ്മ! 
മേരി--തോ ! സ്, അവനെറശവ 

കുടിരത്തിലിടാന് ഞാന് സഗന്ധ 
ക്കട്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ടണ്ട്. അതങ്ങോ 
ട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് മശലമറിയ 
ത്തെ തിരക്കി, കണ്ടില്ല. തോമസ്. 

നീ കുപ്പായവുമെടുത്തു്. മ്്റ 
തുൽ പോകയാണോ? കാവല് ൯൩1൯ 
ക്കാന്. ഇതാ, ഈ സൃഗന്ധക്കൂട്ടക്ൂടി 
കൊണ്ടുപോകൂ. അല്ല, കഴിയില്ലേ... 
എന്ത്! കുരുത്തോലകളും ഒടിച്ചോ! 
തോമസ്, നിങ്ങള് രണ്ടുപേരുംഅപ 
രിചി; തായ പ്പെ .അല്ലം 

എന്ത പററി! 
തോമ.---ഞാന്ദു: ഖിക്കുന്നു. ഞാന് 

കുരുത്തോലകൾ ഒടിച്ചുകളുഞ്ഞു, അ 

മ്മ ഇന്നിവിടെത്തുമെന്നു ഞാ൯ പ്പി 
ചാരിച്ചില്ല. ഞാ൯ കല്ലറത്തൂടടത്തോ 
ട്ടില്ല. 1 

മേരി--പിന്നെ രാവിലേ 

ണൊള്ളോ. അപ്പോള് കൊണ്ടുപേള 
യാല് മതി. 

തോമ.--അമ്മേ. ഞാന് പോണി 

എത് 
മേരി--അല്ല; തോമസ് എനത്തുപറ 

ഞ്ഞു. നിനക്കു സുഖമില്ലേ" 
തോമ.--സര്വ്വവുംകഴിഞ്ഞു. ഒരാ. 

ല്. 

[ 

ക്ര,ശാിഃ 

പോള്ച, 

ഹ ലി ര 



1 

€ 

ഗറയ്ക്കു മുമ്പു് ഈ കുരുന്തോലകള് ജീ 

വനും പച്ചയുമുമ്ള തായിരുന്നു. ഇന്ന 

വ ഉണങ്ങി നിജ്ജീവമായി, ഒടിക്ക 
പ്പെട്ട. അതുപോലെ നമ്മുടെനാഥന് 

യോഫ.--ഓ, അമ്മേ! ഞങ്ങളു 

ടെ ഉദ്ദേശം തെറി എന്നു തോമസ് 
കരുതുന്നു. ഞങ്ങള് ഖിന്നരായിരിക്കു 

യാണ്. കാരണം. .....അദ്ദേഹം ക്ര 
ശിക്കപ്പെട്ട. ദുതാമസ് തിരിച്ചുപോ 

കയാണ്. ഞാന. .....എത്ത ചെയ്യ 

ണമെന്നറിയാതെ. ...... 

മേരി--ഈകൊമ്പയകള്! ജനക്കൂട്ടം 
ഇവ എനെറ പൃത്രനന്െറ ബഹുമാ 
നാത്ഥം പിടിച്ചു വിശി ആക്തിട്ടു് 

കുറച്ചു ദിവസങ്ങദളു ആയുള്ള. ഇ 
പ്പോള് അവ ഒടിക്കപ്പെട്ട! ജനങ്ങള് 

അവനെ കൊന്നു. മരത്തില്നിന്നു 

മുറിച്ചു മാറാപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണവ 
ഉണങ്ങിയതു”.പക്ഷെ എനെമോന് 
കടം എനിക്കറിയാം. അവന് ശവ 
കുടിരത്തിലാണു്. അല്ല, ദൈവത്തി 
ല്നിന്നകറാപ്പെട്ടില്ല. ഫൃദയത്തില് 
ഞാനറിയുന്നു. നിങ്ങള് ഉടനെ കണ്ട 

റിയ്യം. 

യോഫ.--അമ്മേ, അമ്മഇപ്പ്പോള് 

എത്തു പറഞ്ഞ. 
മേരി--നിങ്ങള് അവനെ കാച്ചു 

കൊല്ലങ്ങളേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവ 

ന്െറ ജീവിതമെല്ലാം എന്െറ ഹുദ 
യത്തില് സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവ൯ 

അല്ലകാലത്തേക്കേ എനെറ പൃത്രനാ 

യിരുന്നിട്ടള്ള.......സത്ൃത്തില് അ 
വന് ദൈവപുത്രനാണ്. അവന്െറ 
ക്രശരൂുമരണം അതു് അവസാനമല്ല, 

തോമ.--അതാണു് ഞാന് തിരി 
പോകുന്നതു”. അതവസാനമാ 

യിരിക്കയില്ല. പടയാളികള് ഞങ്ങ 
ളെയ്യം പിടിച്ചു ക്രശിച്ചേക്കും. 

യേോഹ.--ഇല്ലില്ല, തോമസ്, നീ 
നക്കമ്മ പറഞ്ഞതു പിടികിട്ടിയില്ല. 

' മേരിടഇതവസാനമല്ലതോമസ്ം 
നാമെല്ലാം അവന്െറ ശക്തി അറി 
യ്യും, എന്തത്മുതം നടക്കുമെന്നു. 

തോമ.--അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ലേ? 
ക്ര്ധരായ ജനക്കൂടം അദ്ദേഹത്തെ 
നിചമായി ക്രരശിച്ചില്ലേ? ജനമ 
ദ്ധ്യേ യേശു നിസ്ത്റഫായനായിരു 

ന്നില്ല: അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശരീര 

ി 

ി ത്തില് സുഗന്ധക്കുട്ട ചാത്താന് നി 

ങ്ങള് പോയിരുന്നില്ലേ? 
മേരി--മഓാ, ശരി ശരി; ഞാന് 

പറയാം. അവന് ജനിച്ചരാത്രിയില് 
_ _, മാലാഖമാര്......ദൈവത്തിനുസ്മൂതി 

ട്ടി 

പാടി. അതിന്െറ അത്ഥം ഞാനന്ന 
രിഞ്ഞില്ല. തന്െറ പിതാവിന്െറ 

കായ്യങ്ങള് നോക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന 

ി 

ചര്ച വീക്കിലി 

വന് ബാല്യകാലത്തില് പാഞ്ഞു 
കൊണ്ടിരുന്നു. അവ, അവന് യോര്൪ 

ദാന് നദിയില് സ്താനം ഏല്ക്കുന്ന 

തുവരെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു.നദി 
യില്വച്ചു്, സ്വര്ഗ്ഗം താന്നിരിക്കു 
ന്നതു ഞാന് കണ്ടു. “ഇവന് എ 
ന്െറ പ്രിയപുത്രന്; ഇവനില്ഞാന് 
പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു'” എന്ന ശബ്ദ 

വും കട്ട. 
യോഹ.--ശരിയാണു്. ഞങ്ങള് 

പത്രോസിനോടൊന്നിച്ചു മലമേലി 

രുന്നപ്പോള് “ഇവന എന്െറ പ്രി 
യ പൃത്രന്; ഇവനെ കേള്ക്കുക്”എ 
ന്ന ശബ്ദം കേട്ട, 

തോമ.---എനിയ്ക്കിതെല്ലാം അറി 

യാം. ഞാനേശുവിനന്െറ ഉപദേശ 
ങ്ങളും അത്ളൂതങ്ങളും കണ്ടു വിസ്ത 

യിച്പിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്ര 
ശിക്കപ്പെട്ട; മരിച്ചു. ദൈവപുത 

നെങ്കില് ഇങ്ങനെ സാഭവിക്കുമോ? 
മേരി--അതുകൊണ്ടാണു' ക്രൃത്ത 

മരണം അവസാനമല്ലെന്ന് എനി 
ക്കാപ്പള്ളതത്. ദൈവസതനായതു 

കൊണ്ടാണ് അവര് യേശുവിനെ 

തരിച്ചതു്. 
യോഫ.--അവരെത്തു കൊണ്ടാണു 

കംശിച്ചതു്: 
മേരി--ഞാനേോക്കുന്ന. അവനൊ 

അ ബാലനായിരുന്നപ്പോള്തന്നെ 
യെശയ്യാപുവാചകെറ പുസ്തകം 
വായിച്ച് എര്ന്നാടത്ഥം ചോദിക്കു 
മായി ഒന്നു. ഒരു വായന ഞാന്ശരി 
ക്കോക്കുന്നു. 

(ഫ്ളാഷ് ബായ്ക്ക്) 
ബാലന്െറ ശബ്ദം: 

സാക്ഷാല് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ 
അവന് വഹിച്ചു, നമ്മുടെ വേദനക 

ളെ അവന് ചുമന്നു, നാമോ, ദൈ 

വം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും 

ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വി 

ചാരിച്ചു. എന്നാല് അവന് നമ്മുടെ 

അതിക്രമങ്ങള് നിമിത്തം തകന്നും 
ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമാധാനത്തി 
നായൃള്ള ശിക്ഷ അവനെറമേത്: ആ 
യി, അവന്െറ കഷ്ടതകളാല്നമുക്കു 

സാഖ്യംവാന്നു മിരിക്കുന്നു. 
മേരി--അവന് പറഞ്ഞു-ഒരുനല്ല 

മനുഷ്യന് കഷ്ടതയനുഭവിക്കു തമന്ന. 
മശിഹാ നമ്മുടെ രക്ഷകന-കഷ്ടതയ 

നുഭവിച്ചേ തീരൂ. 
യോഹ. അതായിരിക്കണം, ആ 

ദ്ദേഹം ജറുശലേമില് വന്നു വളരെ 
കഷ്ടതകളനുഭവിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ 

തിന്െറ അത്ഥം. 
മേരി--അവന് മരിച്ചവരില്നി 

ന്നും ഉയത്തെഴ്ന്നേല്ക്കുപ്പെട്ടം. അവ 
നു മരണത്തിന്മേലും ജിവന്മേലും 
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അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു 
വന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. 

യോഹ.--ലാസറസ്! അദ്ദേഹം 
ലാസറസിനെ മരിച്ചവരില്നിന്നും 
ഉയത്തിയില്ലേ. 

തോമ.--അദ്ദേഹം മററുള്ള വരെ 
ഉയത്തി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനു 
തന്നത്താന് ഉയത്താന് കഴിയ്യമോ? 

മേരി--മൂന്നാംദിവസം നാളെയാ. 

നിങ്ങള് കാത്തിരുന്നു കാണുക. 

ദൈവം അവന്െറ ശക്തി കാണി 
ക്മാനിരിക്കുന്നതേയുള്ള. അവന്െറ 

പൃത്ര൯ വാഴ്ചം. തോമസ',നികാ 
ത്തിരിക്കുക. 

രംഗം രണ്ട്. 
അനാണ്സര്-പിരിച്ചൊരുക്കി 

യ സെഹിയോന്മാളികതന്നെ രം 

ഗം. ക്രിസ്തൃശിഷ്യനായ പത്രോസും 
മറ൮ ചില മം എത്തിയിട്ടണ്ട്. ക്ര 
ശാരോഹണം കഴിഞ്ഞു മുന്നാംദിവ 
സം. 

യോഹ.--പത്തോസ്! നീ കല്ലറ 
യ്ത ചെന്നു, ശിലകള് കിടക്കുന്ന 
തും, യേശുവിന്െറ തലയില് ചുററി 
യിരുന്ന ഉറുമാല്-ശിലകളോട്ടകൂടെ 
കിടക്കാതെ വേറിട്ടൊരിടത്തു കിട 
ക്കുന്നുവെന്നോ പറഞ്ഞതു്? 

പത്രോസ്-_-അമത. മാലാഖാ 
പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല. 
അദ്ദേഹം ഉയത്തെഴ്ഴന്നോറു എന്നു. 

തോമ.--പത്രോസ്, ഇതെല്ലാം 
അദ്ദേഹത്തിനെറ ക്രംതുമരണംകഴി 
ഞ്ഞെത്രനേരത്തിനുള്ളിലാണു്്* സം 
ഭവിച്ചത്? നിനെ മരണംവരെ 
യേശുവിനുവേണ്ടി പടവെട്ടമെന്നു 
നീ ഒരിക്കള് പാഞ്ഞില്ലേ പത്രോ 

സ്. അട്ടത്തദിവസം നീ പട്ടാളക്കാ 
രോട്ട്; യേശുവിനെ അറിയത്തില്ലെ 
ന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ശപിച്ചില്ലേ. ഇ 
പ്പോള് പായുന്നു, ദൈവദൂതന് പറ 

ഞ്ഞെന്ന്. നിനക്കു ചിത്തഭൂമമു 

ണ്ടോ പത്രോസ്. 

യോഫ.--തോമസ്! 
പത്രോ.-ഞോനതെല്ല"ം സമ്മതി 

ക്കുന്നു. ഞാന് ഭിരുവായിരുന്നു. ഇ 
നിയും അങ്ങനെ വരികയില്ല. ഇതു 
മഹത്തായ സംഗതിയാണ്. നീഇതു 

വിശ്വസിക്കണം തോമസ്. ഞാനു 
മശലക്കാരി മറിയയും കണ്ടു. അവ 

ളാണ് ഒഴിഞ്ഞ കല്ലാ ആദ്യംകണ്ട 

തു്. 
തോമ.---അവള് ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ. 

അവള് പരിഭ്രമിച്ചുകാണും. ദുതന് 

പറഞ്ഞതെത്തെന്നവള് വ്യക്തമാ 
യി മനസ്സിലാക്കിക്കാണുകയില്ല. ത 
ന്നെയ്യമല്ല, ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ ഒരു 

തെളിവല്ല. ഒരുപക്ഷെ ശത്രുക്കള് 



എപ്രില് 28 ചര് ച്ചു വിക്കിലി 

കേരള കമ്മ്യ,ണിസ്ത,ഗവര്മെ൯റിനോടുള്ള 
നയം എന്തയിരിക്കണം? 

(യൃഹാനോന് മാര്ത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലിത്താ) 

കേരളഅസംബ്ളിയിലേക്കും, ഇ 

ന്ത്യന് പാര്ലിമെന്റിലേക്കും വോട്ട 

. നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം ആണ് 

കഴിഞ്ഞമാസത്തിലെ എഴുത്തു് 

ഞാന് എഴുതിയതു”. സാമുദായിക 

ചിന്ത, വര്ഗ്ഗീയ വിദ്വേഷം, ആള 

ത്വവൈരാഗ്യം ഇവയെ വെടിഞ്ഞ് 
തങ്ങളുടെ പൌരാവകാശമായ വോ 

ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു് ജനങ്ങള് 

ക്കു സാധിക്കാതെ പോയതിനാല് 

കേരളത്തിലെ ഒരു ന്യനപക്ഷം ആ 

കുന്ന കമ്മൃണിസ്ക്റ് പാര്ട്ടിക്കാര് 
ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയുക്ള പാര്ട്ടി 

ശരീരം മോഷ്ടിച്ചു ഒളിച്ചുവച്ചു 
കാണം. 

പ ത്രാ.--യേത്ുതു ശിഷ്യയന്മാക്കു്' 
ഇവിടെവച്ചു പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടല്ലൊ. 
ഇവിടെവച്ചുതന്നെ, നി ഇവിടെ 
_ഇല്ലായികന്നപ്പോള്. 

(ഫ്ളാഷ് ബായ്ക്ക്?) 
ശബ്ദം:--ഞങ്ങള് ഇവിടെ പല 

രുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് കണ്ടു. 
ശബ്ദം--ഞാനും കണ്ടു. 
ശബ്ദും---ഞാനും. 

മേരി---തോമസ്, അവന്െറ ശ്ര 

ശാരോഹണം അവസാനമല്ലെന്നു 
ഞാന് പറഞ്ഞില്ലേ. ദൈവം പ്രവ 
ത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് എനി 
ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാല് എന്െറ 
മകന് മുഖാന്തിരം അത്ഭുതം പ്രവ 
ത്തിക്കുമെന്നു ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നു. 

തോമ.--രരന്ത്രയോസേ, ഈ മുറി 
“യില്വച്ചു നീ യേശുവിനെ കണ്ടെ 
നനുപറഞ്ഞല്ലൊ.അതദ്ദേഹമെന്നുനി 
നക്കു നിശ്ചയമൃണ്ടോ? നീ യേശുവി 
ന്െറ കൈകള് കണ്ടുവോ?ശത്രുക്കള് 

ആണി തറച്ചുകയററിയ കൈകള്. 
അന്ത്രയോസ്---ഞാന് യ്യേശുവി 

നെറ കൈപ്പത്തിയില് നോക്കിയി 
ല. മുഖത്താണ് നോക്കിയതു. അതു 

സ്വരഗ്ലഗീയതേജുസ്റ്ാല് മിന്നി പ്രകാ 
ശിച്ചിരുന്നു. ആ മുഖത്തുനിന്നുംകണ്ണൂ 
മാററാന് കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്കതു 
മതിയായ തെളിവാണ്ട്. 

തോമ.--മതിയായ തെളിവ്! 
പിലിപ്പോസോ, നഥാനിയേലോ, 

യാക്കോബോ യേശുവിനെറആണി 
പ്ഴതുള്ള കൈപ്പത്തി കണ്ടോ? 

ഷത്തേററ പവിലാപ്പുറം കണ്ടോ? 

എന്ന നിലയില് കേരളഗവമ്മെ 
ന്വു് ആയി പ്രവത്തനത്തില് വന്നു 

കഴിഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി 
സംഘടനയയടെ ബലവും പ്രചരണ 
നിപുണതയും, കോണ്ഗ്രസിന് ഈ 
വശത്തുള്ള ബലഹിനതയും, ഈ 

ആണ്ടത്തെ തെരത്തെട്ടപ്പ് ഫലം 
പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുത്തി. 

ഭാരതത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്ത്റ് ക 
ക്ഷികള് തങ്ങളുടെ നയവൃത്യാസം 
പ്രഖ്യാപിച്ചതും അവര്ക്ക് ഈ 
സമയം ഉതകി. കമ്മ്യൂണിസ്റ് കാ൪ 

മതവിദ്വേഷികള് അല്ല എന്നും 

ഞാനദ്ദേഹഫത്തിന്െറ 
ആണണ്ിപ്പഴുതു കണ്ടല്ലാതെ......... 
യോഫ.--അങ്ങനെ പറയരുത് 

തോമസ്. 
തോമ.--- ഞാനദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ആണിപ്പഴുതില് വിരല് ഇടുകയും 

അവനൊ വിലാപ്പുറത്തു കൈ ഇടു 
കയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കു 
കയില്ല. 

പത്രോ.--- വാതിലില് എന്താ 
പ്രകാശം! 

അതന്ത്ര.--അതാ അതടുത്തടുത്തു വ 
രുന്നു! 

യോഹഫ.--അതാ ദിവ്ൃയനാഥനായ 
യേശു എഴുന്നെള്ളിവരുന്നു.എനെറ 

യാഥാ! 
യേശ്ു--നിങ്ങള്ക്കു സമാധാനം. 
എല്ലാ ൨രും--ഞങ്ങളുടെ ദൈവ 

വും നാഥനുമേ! 

മേരി-- യേശു! 
യോഫഹ.--തോമസേ, 
യേത്തു-തോമസ്! 

തോമ.--എന്െറ നാഥാ! 
യേശു - നിന്െറ വിരല് ഇങ്ങോ 

ട്ട നിട്ടി എന്െറ കൈകളെ കാ 

ണക. നിന്െറ കൈനീട്ടി എ 
നെറ വിലാപ്പുറത്തു” ഇട്ടക. 

തോമ.--നാഥാ! ഞാനിതാ ത 
പ്യാദത്തില് വിണു നമസ്തുരിക്കുന്നു. 
ഏഎനെറ കത്താവും എനൌെ ദൈവ 
വൃുമേ! 

യേശ്തു--തോമസ്, എഴുന്നേല്ക്കൂ! 
നി എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടു വിശ്വ 
സിച്ചു; എന്നാല് കാണാതെ വീ 
ശ്വസിച്ചവര് ഭാഗ്യവാന്മാര്. 

സമാപനം. 

കാണ്ടക. 

കൈകളില് 

ഗ് 

പണത്തിന്യമേലോ, 

നേതൃത്വത്തിലോ ആശുയിക്കുന്ന 
കക്ഷി അല്ല എന്നും, രക്തചച്ചാരി 
ച്ചില്കൊണ്ടല്ല, വ്യവസ്ഥാപിത 
മാര്ഗ്ഗങ്ങളില് കൂടെ ആണു് തങ്ങള് 
പ്രവത്തിക്കുവാ൯ പോകുന്നത് 
എന്നും, ഇന്ത്യന് കമ്മൃണിസ്റ്റ,കാർ 
ജനങ്ങളെ സമ്മതിപ്പിക്കുവാ൯ ശ്ര 
മിച്ചു. യഥാത്മഥമമായ മനംമാററം 
അവരില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്മ്* 
സംശയിക്കുന്നവര് ഉണ്ടു്. സ്വികരി 
ക്ഴപ്പട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രമാണ 
ങ്ങള്ക്കു വിപരിതമാണ് മേല്പറ 
ഞ്ഞ മൂന്നു തത്വങ്ങള് എന്നതിനും 
വ ംശയമില്ല. ഇന്ത്യന് കമ്മ്ൃണി 
സ്റ്റ് കാക്ക് ഈ പ്രമാണത്തിന്മേല് 
നില്ക്കുകയും അഖിലലോകകമ്മ്ൃ 

സ്റ്റഛകളുമായി സഖ്യം പുലത്തുകയും 

റഷ്യക്കാരുടെ 

ചെയ്യുന്നതിനു ഏത്രമാത്രം സാധി 
ക്കും എന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരി 
ക്കുന്നു. 

കമ്മയ,ണിസ്തു,കാ൪ മതേതരപ്പവ 
ത്തകരല്ല എന്നു പാഞ്ഞതുകൊണ്ടട് 
അവര് ദൈവവിശ്വചസമുമ്ള വ൪ 
ആകുന്നു എന്നു സങ്കല്ലിക്രെതു്. 
കേരളത്തില് ഇപ്പോള് രൂപം എട്ട 
ത്തിരിക്കുന്ന കമ്മൃംണിസ്റ്റരകാ൪ സഭ 
തും മതത്തിനും എതിരായി എത്തെ 

ങ്കിലും ഇപ്പോള് വ്ര വത്തിക്കാന് 
തുനിയും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാവശ്യ 
മില്ല. ലോകകണ്ണുകള്ൾ അവരുടെ 
മേല് ഉണ്ടു് എന്നു അവക്കും അവ।॥ 
യാം. ഈ ഭാരതത്തില് മതേതര 

വ്രസ്ഥാനങ്ങള് നിലനില്ക്കുകയി 
ല്ല എന്നും അവക്ക് അറിയാം. കേ 
രളത്തിലെ കമ്മ്യണിസ്്രരു ഗവ 
മ്മെന്റിനോട്ട് നമ്മുടെ നയം ഏ, 
ന്മായിരിക്കണം? നിതിമ്പയായനുട 
ത്തിപ്പില്ം, പ്രജകളുടെയും രാജ്യ 

ത്തിന്െറയും ക്ഷേമത്തിനും വളൂര്പ്പ 
യ്ൂംവേണ്ടിയുള്ള പ്രവത്തനത്തിലുംം 
വ്ൃവസ്ഥാപിതഗവര്മ്മെന്റു കളോ 
ട്ട് സഹകരിക്കേണ്ടതും:- ക്രിസ തൂ 

സഭയുടെ കടപ്പാടാണ്. ആ സച 

കരണം നാം കൊട്ടക്കേണ്ടതു 
തന്നെ. എന്നാല് മതസ്വാതന്ത്രൃ 
ത്തെ തടയുകയോ, പൊതുജനാഭി 

പ്രായത്തെ ചവുട്ടി താഴ്ത്തുകയോ, 
കമ്മൃണിസ്ററു വൃവസ്ഥിതിക്കാ 
യുള്ള തീഷ്ണതയില്, ഉള്ള വരെയുക്് 
ഇല്ലാത്തവരെയും തമ്മില് കൂട്ടി 
ത്തല്ലിക്കയൊ, ചെയ്യുന്ന വഴികളി 
ലേക്ക് അവര തിരിഞ്ഞാല് സഭ, 
അസന്നിശഗ്ദ്ധഭാഷയില് അതിനോ 

ടുള്ള ഏത്ൃപ്പു് പ്രന്യക്ഷപ്പെട്ടത്തു 
കയ്യാ വ്യവസ്ഥാപിതമാരഗ്ശുങ്ങ 

വ 

ടു. 
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പ്രതിവാരപ്രഭാഷണം (11൨ ൭൭൧൨൦൩ 407 11൪ സല) 

തെററിദ്ധാരണമകളും അവയുടെ 
നിവാരണമാര്ഗ്ഗവം 
(എം. തൊമ്മന് ബി. ഏ.) 

“നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്ക 
പ്പെട്ടന്നവര് ഭാഗ്യവാന്മാര്; സ്വര്ഗ്ഗ 
രാജ്യം അവക്കുള്ളത്്. എനെറ നി 

മിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കയം ഉവപദ്ര 
വിക്കയും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എല്ലാ 

തിന്മയം കളവായി പറകയും ചെ 
യ്യമ്പോള് നിങ്ങള് ഭാഗ്യവാന്മാ൪.* 

(മത്തായി ട: 10-11) 
ഏതെങ്കിലും കായ്യത്തില് ആരു 

ടെയെങ്കിലും തെററിദ്ധാരണക്ക്ക് ഇര 
യാകാത്ത മനുഷ്യര് ആരുതന്നെ ഉ 
ണ്ടായിരിക്കയില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ 
ആരെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തര 
ത്തില് തെററിദ്ധരിക്കാത്തവരും ഉ 

ണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല. സാമൂഹൃജി 
വിതത്തിലെ പല വിഷമപ്രശ്ുങ്ങ 
ഒളെയ്യം കൂട്ടതല് വിഷമകരങ്ങളാക്കി 

ത്തിക്കുന്നതു തെററിദ്ധാരണകളാ 
ണ്. അവരവരുടെ ധാരണകളെ 
ല്ലാം ശരിയാണെന്നും മാററുള്ള വരു 
ടേതു തെററാണെന്നും ഓാദരാരുത്ത 
അം വിചാരിച്ചേക്കാം. തെററിദ്ധഥാര 
ണകളെ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിച്ചുനിത്താ 

നും മററുള്ള വരുടെ തെററിദ്ധാരണ 

കളെ ശരിയായി നേരിട്ടവാനും ശ്ര 

മിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ ക്രിസ്തിയച്ചുമ 

തലയാണ്... എങ്ങിനെയാണ് തെ 
ററിദ്ധാരണകള് ഉളവാകുന്നത്? ആ 
രുടെയെങ്കിലും മനോഭാവമോ പെരു 

ളില് കൂടെ ഗവര്മ്മെന്റിനെ എ 
തൃക്കുന്ന കക്ഷികള്ക്കു പിന്തുണ 

കൊട്ടക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ആണു്. 
കോണ്ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
സോഷ്യലിസ്റ്റ് വൃവസ്ഥിതിയ്യം 

ക്ഷേമരാഷ്ട്രവും, കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന 
തിന് ആരു പ്രവത്തിക്കുമോ അ 

വിടെ അവക്കു നമ്മുടെ പിന്തുണ 
കൊട്ടക്കണം. 

(ഏപ്രിറ ലക്കം മലങ്കരസഭാതാര 
കയിലെ നന്ന് 

റ ള് ി 

മാററമോ സംബന്ധിച്ചു നമുക്ക് എ 
ന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്പായം തോന്നു 
ന്നു എന്നിരി ട്ടെ. അതു സകാരണ 

മോ അകാരണമോ ത്ആയിരുന്നേക്കാം. 

ആ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മുടെ ചില 
മുന്വിധികളും കൂടിക്കലന്നെന്നുവ 
രാം. പിന്നീട്ട് അയാളടെ ചലനങ്ങ 
ളെയെല്ലാം നാം വിക്ഷാക്കുന്നതു മുന് 
പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിനെറ വെ 
ളിച്ചത്തിലായിരിക്കും. ഇതു കുറെ 

യൊക്കെ അനിവാര്യമെന്നു സമ്മ 
തിക്കാതെ തരമില്ല. എന്നാല് ഈ 
ഘട്ടത്തില് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി 
ക്കേണ്ട ഒരു കായ്യമുണ്ട് . മറെറാരാ 
ളേക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ, അഭിപ്രായം 

മുഴുവനായിഭട്ടാ ഭാഗികമായിട്ടെങ്കി 

ലമോ ശരിയായിരിക്കണമമന്നു നി 
ര്൪ബന്ധമില്ല. ശരിയാണെങ്കില് 
തന്നെയും അയാളുടെ എല്ലാ പെരു 
രാററങ്ങളും ആ അഭിപ്രായമനുസ 
രിച്ചായിരിക്കണമെന്നും നിര്ബന്ധ 
മില്ല. രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ചു നടക്കുന്ന 
തോ സംസാരിക്കുന്നതോ കണ്ടാല് 

നമ്മെ സംബറ്ഡിച്ചു ഒരു ഗാരവപ്പ 
ശ്നത്തില് സ്വാധീനം ചെല്ലത്തു 
വാന് അതിലൊരാള് ശ്രുരമിക്കയാ 

ണെന്നു നാം സംശയിക്കുന്നു. കുറേ 
ക്ളടി ചുഴിഞ്ഞാലോചിക്കുമ്പോള് 
ആ സാശയം നിശ്ചയമായി മാറുന്നു, 

ആ നിശ്ചയത്തെ അടിസ്ഥാനമാ 
ക്കി വേറെയും ചില നിഗമനങ്ങളി 

ല് നാം എത്തിച്ചേരുന്നു. അതേപ്പ 

ററി നമ്മോടനുഭാവമുമ്ല മററുചില 
രോട്ട നാം സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങ 
നെ ആ നൂലാമാല നിണ്ടുനിണ്ടു 
പോകുന്നു. എന്നാല് യഥാത്ഥത്തി 
ല് നമ്മുടെ സംശയം അടിസ്ഥാനര 
ഹിതമാണെങ്കില് അതുമൂലമുണ്ടായ 
കുഴപ്പങ്ങള്ക്കു നാമല്ലാതെ മററാരും 
ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നുള്ളതു തിരച്ച 
യ:ണല്ല്ലാ. നമുക്കു തോന്നിയ സശേ 

[ 
ന് 

ഴ് മേടം1൭ 

യം വെറും ഒതു സാശയാംമാത്രമായി 
രിക്കാനിടയ്യണ്ടെന്നും അതിനെറ 

യാഥാത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഒര 
ഭിപ്രായം രൂപവല്ലരിക്കയോ മററു 
ള്ള വരോടട സംസാരിക്കയോ ച്ചെയ്യു 

ന്നതു ശരിയല്ലെന്നും വിചാരിക്കാ 
ത്തതാണു് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെ 
റവ്. നമ്മുടെ സൂക്ഷ്യനിരിക്ഷണപാ 

ടവത്തിലും ബൃദ്ധിശക്തിയിലും 

നാം അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന 

ത് അബദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ അള. 
വൃകോല് വെച്ചു മററുള്ളവരെ അള 
ന്നാല് എപ്പോഴ്ചം ശരിയായിരിക്ക 
യില്ല. ഒരാളുടെ ഏതെങ്കിലും പെരുഃ 
മാററത്തേക്കുറിച്ചു നമുക്കു സംശയ. 

തോന്നിയാല് നിവ്വത്തിയുയണ്ടെങ്കില് 

അയാളോടുതന്നെ നേരിട്ടു സംസാരി 
ഷു സംശയനിവാരണം ഉണ്ടാക്കു. 

വാന് നാം ശ്രമിക്കണം. അതുസാ 
ദ്ധ്ൃമല്ലെങ്കില് പരമാത്ഥം കണ്ടുപി 
ടിക്കുവാന് മററു മാര്ഗ്ഗങ്ങള് ആരാ 

യണം. അതും സാദ്ധ്യമ൭ ല്ലങ്കില് 

നമ്മുടെ സംശയത്തെ ആസ്തുരദമാക്കി 
ഒന്നും പ്രവത്തിക്കാതെയും മററുള്ളൂ 

വരോടട ഒരു വസ്തുതയായി അതേപ്പ 

ററി സംസാരിക്കാതെയ്യം ഇരിക്കാം 

ന് നാം സൂക്ഷിക്കണം. മിക്കപ്പോഴ 

നമ്മുടെ മുന്വിധികളും വിദ്വേഷ 

ങ്ങളം മുനനിത്തി മററുള്ളവരേപ്പ ! 

ററി വിശ്വസിക്കുവാന് നാം ഇഷ്ട 
പ്പെട്ടന്ന കാര്യങ്ങള് കണ്ണൂടച്ചു വി 

ശ്വസിക്കുകമാത്രമാണു നാം ചെയ്തു 

ന്നതു്. അങ്ങനെ തെററിദ്ധാരണക 
ള് ഉളവാകുന്നു. ഒരു തെറരിദ്ധാരണ 
വേറെ പത്തു തൊറിദ്ധാരണകള് 

ക്കു വഴി തെളിക്കുന്നു. കാലക്രമത്തി 

ല്, അഴിച്ചെട്ടക്കാനാവാത്ത വണ്ണം: 

കുരുക്കുവിണ നൂലുപോലെ ആയ 
ത്തിരുന്നു നമ്മുടെ ചില സാമൂഹ്യ 
ബന്ധങ്ങള്. 

ആത്മാത്ഥമായ സ്നേഹവും താ 

ഗ്മയ്യം ഉള്ളിടത്തു തെറഠിദ്ധാരണ. 

കള് ഉണ്ടായാല് തന്നെയും പോംവ: 

ഴിയ്യണ്ട്. എന്നാല് ഒരു കാര്യം ഒഴി 
ച്ചുകൂടാത്തതാണ്ട്. തെററിദ്ധരിക്ക 

പ്പെട്ട ആള് പരമാത്ഥം തുറന്നുപാ 

ഞ്ഞാല് അതു വിശ്വസിക്കുവാന് 

നാം തയാറായിരിക്കണം. ഉള്ളില്. 

ഒന്നുവച്ചുകൊണ്ടു പുറമെ മറെറാന്നു: 

സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണു” നമു 

ക്കുള്ള തെങ്കില് മാറുത്ളുവരുടെ വാ: 

ക്കുകള്ക്കു നാം യാതൊരത്ഥവും കല്ലി 

ക്കയില്ല. അങ്ങിനെയെങ്കില് അനു. 

രഞ്ജനം അസാദ്ധ്യമാണ്. തെററി 

ദ്ധാരണകള് അന്യോന്യം പഠഞ്ഞു, 

തിക്കു വാനു ചുമതലയില് നിന്നു് 
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ത്തില് ആഴ് ത്തുകയും 

തെ, അഭിപ്രായവൈവിധ്യം 
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വേദവായനക്കുറിപ്പുകാം 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

മീഖാ ദീര്ഘദര്രിയുടെ പുസ്തകം 
മീഖാ യെശയ്യായയടെ ഒരു സമകാ 

ലീനനായിരുന്നു. യ്ഹുദ്യയയുടെ അ 
തിത്തി പ്രദേരത്തുമുള മോറേഷേ 

ത്ത് ഗാത്ത് എന്ന സ്ഥലമായിരു 
ന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജന്മദേശം. 

യെഹിസ്ത്ത്തിയാ രാജാവ് ഏര്പ്പെട്ട 
ത്തിയ പരിഷ്ക്രാരങ്ങളുടെയും മററും 
ഫലമായി യ്ഹുദ്യാനാടിനുണ്ടായ 

' അഭിവൃദ്ധിയുംവ്യാപാരവികസനവും 
ധനവാന്മാരെ കൂടതല് ധനികരാക്കു 
കയും ദരിദ്രന്മാരെ കൂട്ടതല് ദാരിമ്രൃ 

ചെയ്തു. ധന 
വാന്മാരില്നിന്നും പിഡയനുഭവി 
ച്ചിരുന്ന ദരിദ്രയമാരുടെ നിസ്റ്റഹാ 

യാവസ്ഥക്കെ തിരായിട്ടാണു് മീഖാ 

ദീരഘദര്ശി ശബ്ദമുയത്തിയതു്. 
ഭരണകത്താക്കളെയും മുതലാളിമാ 

രയും ദൈവത്തിന്െറ ന്യായവി 
ധിയേക്കുറിച്ചു് അദ്ദേഹം അനുസ്മ 

ആതം ഒഴിവായിരിക്കുന്നില്ല. 

_ തെററിദ്ധാരണകള് മാത്രമല്ല സാ 

മൂഹൃബന്ധങ്ങളു ത വിഷമമുണ്ടാ 
ക്കുന്നതു”. ശരിയായ ധാരണകളം 

പ്രയാസങ്ങള്ക്കിടയാക്കുന്നു 
ണ്ട്. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്തതും ഇഷ്ട 
പ്പെടാത്തതുമായ അഭിപ്പായഗതി 

“യോ നിലപാടോ മററുള്ള വര് സ്വീ 
കരിക്കുന്നതുതന്നെ ഒരു വിഷമപ്ര 
“ശ്നമാണ്മ്. എന്നാൽ ആത്മാത്ഥ 
മായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളോ 
അവക്ത്കുവേണ്ടിയള്ള ധൈര്യമായ 

നിലപാടോ സ്നേഹബന്ധത്തിനു 
വിഘാതമായി ഭവിക്കണമെന്നില്ല. 
സ്നേഹത്തിനു വിഘാതം വരുത്താ 

അ 
“ന്്യോന്യം അംഗികരിച്ചുകൊണ്ടു സ 
ഹകരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുവാനുള്ള വി 
ശാലമനസ്ത്തയം സഹിഷ്കണ്ുതയുമാ 
ണു നമുക്കു കൂടുതല് ആവശ്യം. അ 
തിനു വിരുദ്ധ മായ ഒരു മനോഭാവ 
മാണു് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം പല 
പ്പോഴും പ്ര ദര്ശിപ്പിക്കുന്നതു”. 

നാം അനര്ഹമായി തെററിദ്ധരി 
പ്പൈട്ടാശ എന്താണു് ചെയ്യേണ്ട 
തു”? തെററിദ്ധാരണകള് നീക്കാന് 
നമ്മാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം നാം ചെ 
യണം. എന്നിട്ടും അവ തുടരുകയാ 
ണെങ്കില് അതില് ഇടപെട്ടിട്ടള്ള വ 

ക്ഷവേണ്ടി പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവ 
രെയ്യം നമ്മെയും ദൈവത്തിനു ഭര 
“മേല്ലിച്ചിട്ട് നാം സമാധാനമായിരി 
മണം. സ്നേഹപൂര്വ്വമായ നമ്മുടെ 

രിപ്പിച്ചു. 
തിങ്കള്. മീഖാ 1: 19. 

ശത്രുക്കളായ അസ്സ്ിറിയാക്കാര വ 
ടക്കന് രാജ്യത്തേക്കു ഇരച്ചു കയറി 
വരികയായിരുന്നു. ശമര്യാ ഉടന് 
തന്നെ അവരുടെ ആക്രമണത്തിനി 

രയാകുമെന്നു് തിര്ച്ചയായിരുന്നു. 

അട്ടത്തതായി യ്ൃഹൂദാഗ്ത്കും ആ അനു 

ഭവംതന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാ 
യിരുന്നു വ്രശ്ശം. ആസന്നമായ 

നാശത്തെ ആത്മീയമായ ശക്തി 

കൊണ്ടു് പ്രതിരോധിക്കണമരമന്നു” 
ച്ൃരുക്കം ചിലരെങ്കില്യം ആഗ്രഹി 

അതില് ഒരാളായിരുന്നു മിഖാ. 

““സകല ജാതികളുമായുള്ളോരേദകള് 
പ്പി൯്" എന്നു പാഞ്ഞുകൊണ്ടു് മീ 
ഖാ മുന്നറിയിപ്പു, നല്കുന്നു. ന്യാ 

യവിധിക്കായുള്ള യഹോവായ്യടെ 

വരവിനെ ദീരഘദരശി വഞ്്തിക്കു 

പെരുമാററവും പ്രാത്ഥനയുംമൂലം 
നാം നമ്മെത്തന്നെയും അവരെയും 
ആദായപ്പെടുത്തും. 

“എന്നൊ നിമിത്തം നിങ്ങമളെ പ 
ഗിക്കയുയം ഉപദ്രവിക്കയും നിങ്ങളെ 
ക്കാണ്ട് എല്ലാ തിനയും കളവായി 
പറകയും ചെയ്യുമ്പോള് നിങ്ങള് 
ഭാഗ്യവാന്മാര്.” കത്താവിനുവേണ്ടി 
ഉപദ്രവവും പഴിയും സഹിക്കേണ്ടി 
വരുന്നതു ഭാഗ്യമാണ്. എന്നാല് 
അതുപോലെ ശ്രേഷ്ടമായ ഒരു കാര 
ണത്തിനുവേണ്ടി ഉപദ്രവവും പഴി 
യും സുഹിക്കുവാനുള്ള ക്രിസ്തീയത്വം 
നമുക്കുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്ഞ്. 
നമ്മുടെ താല്ലയ്യങ്ങള് പലപ്പോഴ്സം 
സ്ധാത്മവാരാണുു'. നം ആഅര്ഹ। 
ക്കുന്ന പ്രതിഫലമായിരിക്കും നമുക്കു 

ലഭിക്കുന്നതും. ഏതായാലും യാതൊ 
തെററിദ്ധാരണകള്ക്കും ഇടയാ 

കാത്ത ഒരു ജിവിതം കൂട്ടതല് സഭാ 
ഗൃകരമാണെന്നു നാം വിചാരിച്ചാ 
ല് അതായിരിക്കും ഏററവും വലിയ 
തെററിദ്ധാരണ. ഇടരച്ചകള്ൾ വരാ 

തെ തരമില്ല. ആ ഇടര്ച്ചകളെ നാം 

എങ്ങനെ അഭിമുഖികരിക്കുന്നു എ 
ന്നുള്ളതുമാത്രമാണു് പ്രധാന പ്ര 
ശ്നം. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ 

വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു കായ്യമമാണി 
തു്. നമ്മുടെ പ്രത്യേക ചുററുപാ 
ടില് നമുക്കുള്ള ചുമതലയെന്താണെ 
ന്നും ആ ചുമതലയെ നാം എങ്ങി 
നെ നിവ്വഫഹിക്കേണ്ടു എന്നും നമുക്കു 
പ്രാത്ഥനാപൂര്വം ചിന്തിക്കാം. 

ര്ധ 
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ന്നു. (2-5) യഫോവാ വരുവാനുമുളൂ, 
ന്യായവിധിയേക്കുറി സാസാരി 
ക്കുന്നതു നോക്കുക. ദിരഘദര്ശി ഭ 
യപര വശനായിത്തിരുന്നു. അദ്ദേ 
ഹം സകങ്കടപ്പെട്ട് അനുതപിക്കുന്നു. 
നമ്മുടെ പാപര്തേക്കുറിച്ചും ദൈവ 
ത്തിന്െറ ന്യായവിധിയേക്കാിച്ചും 
ബോധമുള്ളവരാണോ നാം? സഭ 
തൂ” സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അധഃപതന 
ത്തേയും അതിന്മേലുള്ള, ദൈവത്തി 
ന്െറ സ്യായവിധിയേയും നാം 
ങ്ങിനെയാണു് എതിരിടേണ്ടതു്? 
ചൊവ്വാ. മിഖാ 2: 1--11. 

ദീരഘദരശി ഇപ്പോള് യഹൂദാ 
യൂടെ പാപത്തെ ചൃണ്ടിക്കാണിക്കു 
ന്നു. പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരോട്ട് ഏ 
രൂ ലജ്ജാഷരമായ വിധത്തിലായിരു 

ന്നു ധനവായമാ ചെരുമാരിയിരുന്ന 

തെന്നു” മീഖാ ദിര്ഘദര്ശി അരി 
ഞ്ഞിരുന്നു. അവര് വയല്കളേയയം 
വീട്ടകളേയും മോഹിച്ചു കൈക്കുലാ 

ക്കുവാന് രാത്രികാലങ്ങളില് നിരൂ 

പിക്കുകയം രാവിലേ അമു നടപ്പ 
ലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിധത്തേ 

ക്കുറിച്ച് ദീര്ഘദര്ശി പറയുന്നു. 

അനിതിയും അഡത്യറം ഉള്ള മാര് 
ങ്ങളാണ് അവ പ്രദയാഗിച്ചിരു 

ന്നതു്. സ്ത്രീകളെ ഭവനരഹിതരാ 
ക്കുകയും പൈതങ്ങളെ ഉപദ്വിക്കുക 

യും ചെയ്തവര് നാടടവിട്ടപോകേണ്ടി 

വരുമെന്നു പ്രവാചകന് യഹോവാ 
യുടെ നാമത്തീമ വിളിച്ചു പായു 
നനു. ദാരിദ്ര്യവും പീഡയും അനുഭ 

വിക്കു ന്നവരരോട്ട് നമുക്ക സഹതാപ 
മുണ്ടോ? അവരോട്ട് നിതി പ്രവര് 
ത്തിക്കുവാന് നാം സന്നദ്ധരാണോ? 
ബ്യധന്. മിഖാദ: 1-2. 

ദീര്ഘദര്ശിയുടെ ശാസന കൂട്ട 
തല് കറഠാിനുമായിത്തിരുന്നു. നിതി 
യോടെ ഭരണം നടത്തുവാന് ചുമ 
തലപ്പെട്ടി മുന്നു ഭരണകത്താക്കള് ആ 
തിനു വിരുദ്ധമായി പെരുമാറിയി 
രുന്നതിനാല് യഫോപാ അവരുടെ 
പ്രാത്ഥന കേള്ക്കുന്നതല്ല. അനി 
തിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന കള്ള പ്പ വാചകുന്മാ 
രെ മിഖാ കര്ശനമായി വിമര്ശി 
ക്കുന്നു. പ്രതിഫലത്തെ മാത്രം ഇ 
ച്ചിച്ചു പ്രവത്തിക്കുന്ന ഈ കള്ള വ്വ 
വാചകുന്മാര് ആവശ്യം വരുമ്പോള് 
പ്രയോജനമില്ലാത്ത വരായി കാണ 
പ്പെടും. എന്നാല് താന് അങ്ങനെ 
യല്ല എന്നു ദിര്ഘദ൪ശി പറയുന്നു. 
“യഹോവയുടെ ആത്മാവിനാല് ശു 
ക്തിയ്യും ന്യായവും വിര്യവുംകൊണ്ടു 
നിറഞ്ഞുവനായിരുന്നു”” മിഖാ. അ 
ദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്െറ ആയഷ്ുധമാ 
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യ ദൈവത്താല് തെരഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെ 

ട്ടുവനായിരുന്നു. നമ്മുടെ വാക്കുക 
ളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നിയന്ത്രി 
ക്ജന്നതു സ്വാത്ഥതാല്ലര്യങ്ങളാണോ? 
ദൈവത്തിന്െറ നാധത്തില് ദൈവ 

ത്തിനുവേണ്ടി ധൈര്യസമേതം സം 
സാരിക്കുവാനും പ്രവത്തിക്കു വാനും 

ദൈവത്തില്നിന്ന് ശക്തിപ്രാപി 
ക്കുന്നവരാണോ നാം? 

വ്യാഴം. മീഖാ ട്: 2-7. 
ദീര൪ഘദര്ശി ഭാവിയിലേക്കു നോ 

കന്നു. തന്െറ ജനം വളരെ അ 

ധാപതിച്ച പോയെങ്കിലും ദാവിദി 
ന്െറ ജന്മദേശമായ ബേത്ലഹേം 
എന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തില്നിന്ന് 
യിസ്രായേലിന്നു അധിപനായി 
ഒരു രാജാവ് ജനിക്കുമെന്ന് മീഖാ 
പ്രവചിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു 

നല്ല ഇടയനെപ്പോലെ തന്െറ ജന 

ത്തെ മേയിക്കുമെന്നും ശത്രുക്കളെ അ 

മത്തി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കു 

മെന്നും ദിര്ഘദര്ശി പറയന്നു. ആ 

പ്രവചനം നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

ശുക്രിസ്തുവില് നിവത്തിയായി. അ 

. ദ്ദേഹമാണു” നമ്മുടെ സമാധാനം. 

വെള്ളി മീഖാ 6:1-8 
പഴയനിയമത്തിലെ 

ശ്രദ്ധേയമായിട്ടള്ള 

ഒന്നാണു് ഇതു്. യഹോവയും ത 
നെറ ജനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു 

സംഭാഷണത്തിന്െറ രൂപത്തിലാ 

ണു് ഈ ഭാഗം എഴതിയിട്ടകശുതു്. 
“ഞാന് നിന്നോട്ട് എന്തുചെയ്തു? 

ഏതൊന്നിനാല് ഞാന് നിന്നെ മു 

ഏററവും 

ഷപ്പിച്ചു? എന്നു ദൈവം ചോദി 
ക്ക നാ. ഇസ്ധായേലിനെറ ഭൂതകാല 
ചരിത്രം മുഴവനും ദൈവത്തിന്െറ 
നന്മയെ വെളിപ്പെട്ുത്തുന്നതാണു്. 
ആയിരക്കണക്കിനു യാഗങ്ങള് 

അര്പ്പിച്ചാലും ആദ്യജാതനെ ബലി 
കഴി പ്പാലം ദൈവത്തെ പ്രസാദി 

പ്പിക്കുവാന് സാദ്ധ്യമാണോ എന്നു 
ജനത്തിനെറ പ്രതിനിധിയായി ഒ 
രാള് ചോദിക്കുന്നു. പ്രവാചകന് 
ചോദിക്കുന്നു: ““ന്യായം പ്രവത്തി 
പ്പാനും ദയാതല്പ്പരനായിരിപ്പ്ാനും 

നിനെറ ദൈവത്തിന്െറ സന്നിധി 

യില് താഴ്മയോടെ നടപ്പ്ാനും ആ 

ല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഫോവ നി 
ന്നോട്ട ചോദിക്കുന്നതു?” ഈ തോ 
തുവച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ജീവിത 
ത്തെ നമുക്കു പരിശോധിച്ചുനോ 

_ ക്കാം. റ് 

നി മിഖാ 2:7-20 
് അന്ധ കാരനാളില് വെളിച്ചമു ക നി 

ണ്രാകുമെന്നും, യിസ്രായേല് നാശ 

ത്തെ അതിജാവിച്ചു് അവരുടെ സ്വ 

ഭാഗങ്ങളില് 

ചര്ച്ചുവീക്കിലി മേടം 12: 

വിവിധ വാര്ത്ത 
സ്വോപ്പാലില് 

ഒരിടവക ഉണ്ടാകണം 
ബോപ്പ്പാത കുടിയോറത്തോട്ടകൂടി 

യം മററും അനേകം സുറിയാനി 

സഭാംഗങ്ങള് ഇപ്പോള് അവിടെ 
താമസമാക്കിയിട്ടണ്ട് . അവരുടെ 

ആത്മീകാവശ്യങ്ങള് നിര്വഹിച്ചു 
കൊട്ടക്കുന്നതിനും മററും ഒരു പട്ട 

ക്കാരനും തുടര്ന്നു” ഇടവകയും ബോ 

പ്യാലില് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടു്. കഴി 
ഞ്ഞ മാര്ച്ച്ട് 24-ാനേ- പൂനാപ 

ളി വികാരി റവ. ഫാദ൪. സി, 

ന്തനാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചവന്നു്* യരു 

ശലേമിനെറ മതില്യകളെ പണിയു 
മെന്നാ മീഖാദിര്ഘദര്ശി പ്രവ 
ചിക്കുന്നു. യഫോവായുടെ അത്ഭുത 
പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് പൃറജാതി 

കള് ലജ്ജിച്ചതലതാഴ് ത്തും. അവര് 
പേടിച്ചുവിറച്ച് ഇസ്രായേലിന്െറ 
ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പില് 

മുട്ടകുത്തും. “ഞാനോ യഹോവയി 
അകലേക്കു നോക്കും......അവ൯ ന 
മ്മോട്ട വിണ്ടും കരുണകാണിക്കും?? 
എന്നു് ഉറപ്പായി പറയുവാന് നമു 
ക്മ കഴിയുമോ? നമ്മടെ കത്താവാ 

യ യേശുക്രിസ്തുവില് ദൈവം നമു 
ക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടള്ള കരുണ 

യം വിശ്വസ്ലുതയയം അനുഭവമാക്കി 
ക്കൊണ്ടു അതിനു സാക്ഷ്യം വഹി 

ക്കുവാന് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മെ 
ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിക്കു 
ന്നു. 

2. ൨. തിരുവനന്തപച.രം 

വി. ഏബ്രഹാം ബോപ്പാല് റയില് 
വേചരര്ച്ചില് ആദ്യമായി വി. കു 
ര്ബാന അരര്പ്പ്ിക്കുകയുണ്ടായി. തുട 
ന്ന് അവിടെ ഒരിടവക രൂപവല് 
ക്കരിക്കുന്നതിനുകൂളൂ പ്രാരംഭ പ്രവ 
ത്തനങ്ങളും ചെയ് തുകഴിഞ്ഞു. 
കേരളത്തിനു വെളിയിലുള്ള ഒരു. 
പതിയ ഇടവകയായി ബോപ്പാലി 
നെ വളാത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ട ച, 
മതല സഭന്ത്കുണ്ട് . 

സിറിയന് വിദ്യാര്ത്ഥി 

സംഘം 95-ാം വാര്ഷികം 

മാര് ഗ്രിഗോറിയോസ് വിദ്യാ 
ത്ഥി സംഘത്തിന്െറ 35-ാാമതു വാ 

ഷിക കോണ്ഫറന്സ് ആലുവാ: 

തൃക്കുന്നത്തു സാിമ്മനാരിയില്വച്ചു 
മെയ് 2, ട്, 4.5 എന്നി തിയതിക. 

ളില് നടത്തപ്പെട്ട നതാണ്ട്. പ്ര 

ധാന ലിഡേഴ്സ് വെരി. റ൮. മൂ 
ശസമധേമറമ്പാന്, റവ. ഫാ. സ 
൫. ഏബ്രഹാം, റവ. ഫാ. കെ. ഒ 
തോമസ്, ഡോ. പി.എം. മത്ത 
യി എന്നിവരാണ്. പ്രധാന ച 
ന്താവിഷയം “നിങ്ങള് ക്രിസ്മുവി' 
ന്െറ ശരിരവും വെവ്വേറെ അവയ 

വങ്ങളും ആകുന്നു" എന്നുള്ളുതാ 
ഞ്. കൂടാതെ സഭയ്യം വി. കൂദാശ 
കടും, സഭയും ആ വാരൃത്വവും, സ 
ഭയും വൃക്തിയും, സഭയ്യം സുവി ംശ 

ഷപ്രവര്ത്തനവും, സഭയും രാഷ്ട 

4 
ചെയര്മാ-മി: കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി. എ. ക 

ല് ] ശാഖകാഠം 

ം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പൃനലൂ൪ ് 

ആല്വാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 
ചാത്തന്തൂ൪ കുമ്പനാട്ട് തിരുവനന്തപുരം 

ാ ചെങ്ങന്തുര് പന്തളം € വെക്കം (കടയ്ക്രാവു൪) 

ചിറയിന്കിഴ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം റി 

യ എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂ൪ ല് 
6 

ി 

കെ. ഇ. ചെറിയാന് ം 

ജനറല് മാനേജര്. 
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യവം എന്നി വിഷയങ്ങളെ സംബ 

ന്ധിച്ച ഗ്രംപ്പംസ്റഡികളം ഉണ്ടായി 

രിക്കുന്നതാണുട്. കൂടാതെ പ്രസംഗ 

മല്സരം, ഉപന്യാസമല്സരം, വി 

വിധ കലാപരിപാടികള് ആദിയാ 

“യവ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ആലു 
വായിലെ പ്രധാന ഫാക്ടറികളിലേ 
ക്കു വിനോദയാത്രകള് പോകുന്നതും 

ആകുന്നു. 

കാതോലിക്കേറ൪് 

അരമന സെക്രട്ടറിയേറമ 

ഡോ. മിസ്സ്റസ് ലൃക്കോസിന്െറ 
മാതൃകാപരമായ സംഭാവന മൂലം 
ആധ്യനിക രിതിയില് നിര്മ്മിച്ചി 

രിക്കുന്ന കാതോലിക്കേറററ് ആഫാ 

സിന്െറ കൂദാശ ഏപ്പില് 22--ാം 
൫- കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമേനി 
നിര്വഹിച്ചു. 
ഖിലലോക സഭാകണ്സില് അ 
സോഷ്യേററഡ് സെക്രട്ടറി ഡോ. 

ബില് ഹൈമര് പ്രസംഗിച്ചു. ഏ 
“ഷൃയയിലെ; മെക്രസ്ത്വസഭകളുടെ 
“യോജിപ്പില് മലങ്കരസഭ നേതൃത്വം 
 എട്ടക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അനു 

 ബ്ലരിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ ഉത്തരവാ 

' ദിത്വവും, കാര്യശേഷിയും, വേദ 
ശാസ്ത്രപരമായും മററും പഠിപ്പ,മ 
ള്ള ആഫിസ്പ് പ്രവര്ത്തകര് ഇനി 

യം ഉണ്ടാകേണ്ടതു” ഒരടിയന്തിര ആ 
വശ്യമാണ്ട്. 

യുവജന സമ്മേളനം 

അടുതരും 

തള ഓര്ത്തഡോക്സ് യുവജനസമാജ 
ങ്ങളുടെ 3--ാമതു സായയക്തസമ്മേള 

നം ഏപ്രില് 13--ാംനു- പെരുങ്ങി 
നാട്ട്, മത്തശ്മൂനി പള്ളിയില്വ 
ച്ച് ദിവൃശ്രീ. കൊന്നയില് ഏ 
.ബ്ബഹാം കത്തനാരുടെ അദ്ധ്യക്ഷത 

“യില് കൂടി. മെ. ടി.ജി. തേ മസ് 
' ഒബി. ഏ, കെ. പി. വവൃഗീസ്, 
എത. ജോണി, വൈ. തോമസ് 
എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. ശ്രീ. പി. 
ഐ. തോമസ് |സ്വാഗതമാശംസി 
ക്കുകയും ശ്രീ. കെ. സാമുവല് കൃത 
'ജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 
പെരുങ്ങിനാട്ട് ഇടവകയയടെ വക 
യായി കാപ്പറിസതക്കാരവും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. യോഗത്തില് 1100-ല് പരം 
ഷ്യവജനങ്ങള് സംബന്ധിച്ചു. 

തദവസരത്തില് അ 

സമിപസ്ഥലങ്ങളിലുമു - 

ചര് ചുവിക്കിലി 

0229൦ 00 
2. 27. 

4൧01൪ 7ഠ്ബാ൦ ൨൦ ൨ണഠയട 
20്ട. ജടില, ൬൫5 00ന് 
1001൭ 2൦ &ററപ്റ്ഥല 0 വഗ്രറിഗകട 
(ഹ്യ 11 ഫ ചടി: 7 ചി. 
൭൦ വട ലാലല, 1 മനം 0 2൭ 70 
സ001ഠ സ 1൨ 0൨൦ ധ്ഡസ്ഥി”.. വ് സ്മട 
ടമ 1൨൧: യ൦ "൦ഒഥനാ 065൦൦ ൭ റി" 
ഒ യുവി 10൦ യാ ഉദസ്്ടട (യാനം 
ദേ11൦റി ൨൦ 106] ഫര് €൦ഠനസ്ധനി% 
2൭15 വ് ൯൦ ഡാനിദ) യ] "ഴി 
119 ഠ0൬101ഥ൦ 0 0ന്ഥഉ ഒഠസ്ബി൦ പ്ലാ 
0൧5 ൧0൦ ൨൦ 01001 ല് ടഠ൬ട 
ട്ഥളില് യാമി യില ഗ്ന വ്വ്ട 
ധിനലം ടല്ധിഠമ' നറുയ്ടേ സധഡവലി 
ഠോ” സവി ദഠടട 20% ഒ്ഡ്ട- 
14 ടലി 10൨൦ല്ഠ൦ ൭൦ സ 

055101 ലിണദ്ധ്ഴം ഠി 1ട 07 
065൦ ലലെ (0 119൦ ട10൦ 197 ടിറ്ല്് 
1൩ 9 5017 വ് 01൦൭0൧0൩. വ്൦ ടചിറി: 
"1 ഡാധിറ ടക 00൧്ഥ 07 യാലിര് ഠിം 
1൨൦ സ്ധധടെ 1൨൧ യ സ്ധട% ൦൦ 
0 ഡേിധസ്മ്ട ച, 12790, 061നഥാ൦ മറ 
൨൦൩, ഉപല്നഠ, 1ഥ്ന൦ 121പ്ട൦ 
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17൨. 1൩൨൦൦ 1ട 25൦0 1൩ 12റ2 ൭5 
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ലട, ബട സ്ടടഥ്ഠ വല് ൨1൦നഠേ ടം 
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“പാാപനഠ; ൨൧ ൧൨5൦ യ ട്ടേ 
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1൨ 1ട ന൦ലീ൦റി 1൧ 2 ൦൩൦0൦2) 11൨൦ 
0111ധിദ7 35102 ൮ ഖെ ഗഠാട്ഠില് 
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2ഠാബ്സ്ടടട വട ജഞ്ടെ 1൨൦ ദേട ൫2% 
7 (ഠിലറിഠ൩ 1൨൦ റിഠടെ "൩0 നാമേ 
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ലാ 700൧55 ൮ ൩൦൦ ട൦370൨൨ മട റി. 
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12: ൭ 0001 1ഠായഴല ട൭൩൦൪ നല 
൬൮ 10൦൦ 4൧൪ 1 00 ൩0% നല 
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൩൪ 11 ഠ൯൦ടെ ന്യ ദിടഠ 2ഠടട6ടേട 
1 ൪ ൬൮൨ ന്ണനഠടട ൩൨൧ ൩൭ 
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0 7൨ 15 ടട 41൨ ടച്ിര്: 
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